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A vingança de Alcibíades 
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A apresentação pretende retomar a tragédia das paixões do irreverente e passional Al-

cibíades, no Banquete, mostrando como na exposição de suas afecções, o eterno apaixonado 

por Sócrates se move entre a resignação e o ressentimento. Ao expor suas artimanhas para 

seduzir o objeto de seu amor, o irrequieto personagem estabelece uma mudança estrutural 

nas regras da paiderastia grega, apresentando-se como se fosse o amante (erastes) e não o 

amado (eromenos). Se a filosofia é o elemento que vai antepor o delírio desordenado de Alci-

bíades e o delírio regrado de Sócrates, no entanto as afecções ainda não plenamente contro-

ladas do já maduro, no entanto imaturo general, é que vão marcar a explosão de seu desejo 

de vingança manifestada na revelação da caçada desenfreada a seu amado sileno, abando-

nando uma posição marcada pela resignação para expor publicamente todo seu ressenti-

mento. 

 

Para pensar o tema, A arte da vingança, retoma-se a relação amorosa entre Sócrates 

e Alcibíades, apresentado por Platão, na dramatização do Banquete1 . No último dos elogios 

do diálogo, a descrição do encontro entre o casal de amantes, ao final do simpósio na casa de 

Agaton, reúne tipologias diferenciadas de natureza, que atuam como elementos antitéticos, 

predominando em um, o comedimento e a reflexividade, e em outro, a irreverência e a im-

pulsividade. Outro aspecto a ser ressaltado no elogio de Alcibíades a Sócrates, e não a Eros, 

como ocorre na sequência de encômios que antecedem a sua fala, diz respeito a ambivalência 

da estrutura psíquica dos dois protagonistas, movida por ordens distintas de desejos e praze-

res, sendo justamente no jogo intrincado no qual Platão envolve os dois personagens, que as 

afinidade e diferenças de um em relação ao outro serão acentuadas. Na representação do ca-

ráter impetuoso e ambíguo de Alcibíades, pode-se observar que, por um lado, a manifestação 

de sua dor compreende um tom trágico aliado a um teor cômico, e por outro, o quanto a 

explosão de sua paixão parece compreender tanto o prazer de expor o outro, no caso Sócrates, 

como a revelação de sua cólera por não receber os favores amorosos do objeto de seu amor, 

                                                 
1  A edição de referência do Banquete, para fins de citação, em língua portuguesa: PLATÃO. O Banquete. Tra-
dução, introdução e notas de Maria Teresa Schiappa de Azevedo. Lisboa: Edições 70, 2010. (Clássicos gregos e 
latinos), cotejada com a tradução francesa: PLATON. Le Banquet . Traduction, introduction et notes par Luc 
Brisson. Paris: GF Flammarion, 1998. 



na imagem delineada por Platão, no Banquete, e reforçada por Plutarco, em Vida de Alcibía-

des. Ou ainda, na caracterização de Tucídides, em História da Guerra do Peloponeso, como 

alguém dotado de extrema inteligência e poder de sedução, aliado a um caráter imprudente 

e inescrupuloso. 

Na composição do personagem Alcibíades, no Banquete, Platão o concebe como al-

guém afetado por uma gama variada de afecções, portanto, como um ser passional, cujas 

ações são reflexos do movimento das paixões de seu psiquismo, que envolvem todas as carac-

terísticas ressaltadas por Aristóteles, em Retórica2  II 1 1378a: “As emoções (pathe) são as 

causas que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na me-

dida em que elas comportam dor e prazer: tais são a ira, a compaixão, o medo e outras seme-

lhantes, assim como as suas contrárias”. Na expressão de seus afetos, no relato da caça amo-

rosa a Sócrates, percebe-se a flutuação do pathos do personagem, mostrando-se em alguns 

momentos, amoroso ou triste ou ciumento, em outros, colérico ou eufórico ou vaidoso. No 

Banquete, e mais especificamente, no encômio de Alcibíades, a caracterização da ambigui-

dade não é restrita apenas a um dos personagens centrais, desde o início do diálogo, Platão 

apresenta ao leitor imagens multifacetadas de Sócrates, destacando por um lado, a vaidade, 

o poder de sedução, o cortejo aos jovens, o ciúme, o enamoramento, e por outro, a moderação, 

o comedimento, a introspecção, a reflexividade, o aprendizado nos mistérios do amor. Sócra-

tes e Alcibíades não podem ser pensados como duas máscaras distintas e contraditórias entre 

si, a relação amorosa entre as figuras históricas e os personagens platônicos parece susten-

tada nas afinidades e diferenças, próprias da estrutura psíquica de ambos, que podem ser 

melhor observadas, se contextualizadas com a representação do psiquismo em República3  

IX. A partir desse viés interpretativo, a ambivalência não pode ser caracterizada como um 

aspecto comum apenas a Alcibíades, posto que a natureza humana comporta múltiplas di-

mensões interligadas entre si, as quais envolvem não apenas uma cadeia intrincada de afec-

ções, mas contiguamente os planos epistemológico, ético e político: 

 
Uma parte, afirmamos, é aquela pela qual o homem aprende (manthanein), a outra é 
aquela pela qual surge dentro dele a impetuosidade (thymouthai), e a terceira é aquela à 
qual, por ser multiforme, não pudemos referir-nos com um nome que fosse único e pró-
prio dela, mas a denominamos pelo que ela tem de maior e mais forte dentro de si e a 

                                                 
2 ARISTÓTELES. Retórica. Prefácio e introdução de Manuel Alexandre Júnior. Tradução e notas de Manuel 
Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. 2. ed. Lisboa: Centr o de Filosofia da 
Universidade de Lisboa; Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005. 
3 Para efeito de citação em língua portuguesa: PLATÃO. A República. Trad. Ana Lia Amaral de Almeida Prado; 
rev isão técnica e introdução Roberto Bolzani Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Edição de referência em 
língua francesa: PLATON. La République. Traduction par George Leroux. Paris: GF Flammarion, 2002.  



chamamos de parte apetitiva (epithymetikon) por causa da veemência dos desejos relati-
vos ao comer, ao beber e aos amores e todos os desejos que derivam daqueles; nós a dize-
mos também amiga do dinheiro, porque é mais com o dinheiro que tais desejos são satis-
feitos. (580d-581a) 

 

No Banquete, a conjunção de paixões díspares entre si, leva Platão a delinear o sis-

tema psíquico do personagem, ora afetado pelos apetites (epithymetikon) ora pela impulsi-

vidade (thymetikon), manifestos no relato inflamado de suas aventuras amorosas ou no en-

volvimento em numerosos escândalos, que se voltaram contra ele, de maneira violenta, con-

forme destaca Romilly4  (1996, p. 33), arrastando a si próprio e a Atenas, em sua trama de 

sedução e intrigas. Para a autora, a arrogância explicita (op. cit., p. 37), a total falta de timidez 

e de respeito em relação aos outros (id., p. 36) são as grandes armas que colocam Alcibíades 

contra ele próprio: “Belo, nobre, rico, deixou de ter consideração pelos outros e cuidou que, 

na prática, tudo lhe era devido.” (ibd.). Insolente e seguro de si, Alcibíades reage com escár-

nio, críticas e insultos aos posicionamentos contrários aos seus, mesmo em se tratando das 

leis da cidade, destoando vergonhosamente dos ensinamentos transmitidos por Sócrates, 

apesar da extremada admiração e afeto, dando mostras de não ter superado a desfeita rela-

tada no último dos encômios do Banquete.  

 Desde a Antiguidade, e aqui se pode pensar tanto em Plutarco5  (2 1; 6 2) como em 

Tucídides6  (VI 15), Alcibíades é identificado como alguém que oscila entre os prazeres volta-

dos para a comida, o sexo, a bebida, aliado a uma exacerbada ambição (philotimia), a qual se 

acrescentam, o desejo de glória e de honra (philodoxia). Tucídides o destaca como alguém de 

conduta desregrada e sempre preocupado em satisfazer os seus interesses pessoais, aspectos 

responsáveis pela sua derrocada, e que o próprio general reforça em um trecho de seu dis-

curso aos atenienses: “Desta forma a minha juventude e a minha loucura desnaturada fizeram 

frente ao poder dos peloponésios com discursos apropriados que, inspirando confiança, tor-

naram possível o acordo. Não vos deixei intimidar por essas qualidades [...]” (op. cit. VI 17), 

que possivelmente seriam as inúmeras intrigas atribuídas a ele, levando os atenienses a hos-

                                                 
4 ROMILLY , J. Alcibíades ou Os perigos da am bição. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1996. 
5 Edição utilizada:  PLUTARCO. Vidas Paralelas: Alcibíades e Coriolano. Tradução, introdução e notas de 

Maria do Céu Fialho e Nuno Simões Rodrigues. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Uni-
versidade de Coimbra, 2010, cotejada com PLUTARCO. Vidas Paralelas III. Coriolano. Alcibíades. Paulo 
Emílio. Timoleón. Pelópidas. Marcelo. Introducciones, traducción y  notas de Aurelio Pérez Jiménez y  Paloma 
Ortiz. Madrid: Gredos, 2006. 
6 TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Tradução Mário da Gama Kury . Prefácio Hélio Jagua-
ribe. 4. ed. Brasília: UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001.  



tilizá-lo, por considerarem Alcibíades, defende o historiador grego, “[...] um aspirante à tira-

nia [...]” (VI 15), pois embora fosse um bom estratego, sua insensatez chocava aos seus con-

cidadãos.  

O jogo amoroso entre Sócrates e Alcibíades, apresentado por Platão no Banquete, é 

retomado por Plutarco, em Vida de Alcibíades, ressaltando o amor dedicado pelo mais velho 

ao mais novo, em diversos momentos de sua narrativa. Como nas relações de paiderastia, o 

Sócrates plutarquiano, dedica-se a transmitir seus ensinamentos e a apontar um modo de 

vida mais regrado a seu amado, no entanto sua natureza irrequieta o impulsiona a se deixar 

dominar pela desmesura, abandonando a sensatez proposta por seu amante, causa da insa-

tisfação dos atenienses e de seu fracasso político, conforme ressalta Tucídides. Reunindo em 

si, beleza, nobreza, riqueza, superioridade intelectual, aliados a uma ambição que desconhece 

limites, conforme ressalta Romilly (1996, p. 32), “Alcibíades tinha tudo a seu favor. E até de-

mais [...]”. Sentindo-se o centro das atenções, o seu exacerbado individualismo e impetuosi-

dade, impelem-no a mover-se continuamente entre a esfera do bem e do mal, causando ora o 

apreço ora o desprezo de seus concidadãos. No discurso Contra Alcibíades7 , atribuído a An-

dócides, o orador ressalta seus abusos e falta de traquejo para tratar de forma igualitária a 

seus concidadãos, pois sentindo-se superior a eles, espolia os pertences de uns, bate, rouba e 

sequestra outros, “[...] deixando ver claramente que a democracia não tem valor, ao discursar 

como um demagogo e agir como um tirano [...]” (27). 

No Banquete, Platão resgata a insolência e a altivez de Alcibíades no trato pessoal, 

sobretudo em relação a Sócrates, ao despi-lo de sua habitual sensatez, para apresentá-lo como 

um amante ciumento e passional, sempre a segui-lo aonde quer que estivesse, exigindo aten-

ção exclusiva (213c; 214d). As passagens em questão evidenciam perspectivas distintas dos 

dois personagens, a de Sócrates, o desejo de não ser exposto ao ridículo; já a de Alcibíades 

tem um efeito contrário, expor Sócrates, para satisfazer o seu desejo de vingança, diante da 

negativa de seu pretenso amado em ceder a seu assédio amoroso, a julgar pela sua própria 

narrativa. Em Vida de Alcibíades 6 5, Plutarco oferece uma imagem, a meu ver perfeita para 

demarcar a animosidade que envolve a relação de afinidade do par Sócrates-Alcibíades: 

 

Assim como o ferro que amolece ao fogo de novo endurece por ação do frio e contrai em 
si todas as suas partículas, do mesmo modo, sempre que Sócrates recuperava o seu domí-
nio sobre um Alcibíades inchado de sensualidade e vão orgulho, reprimia-o e retraía-o 

                                                 
7  Considerado apócrifo, o discurso Contra Alcibíades, pronunciado por Féax em 417  a.C., no entanto encontra-
se no conjunto da obra de Andócides. Edição de  referência para efeito de citação: ANTIFONTE. ANDÓCIDES. 
Discursos y Fragmentos. Introducción, traducción y notas de Jordi Redondo Sánchez. Madrid: Gredos, 1991. 



com as suas palavras, até o tornar humilde e modesto, fazendo-lhe ver a importância das 
qualidades que lhe faltavam e as imperfeições que o mantinham arredado da virtude. 

 

Considero da maior relevância para o tratamento da questão, o contraponto exposto 

por Plutarco, similar ao de Platão, entre modos distintos de pensar e agir, que se fortalecem 

na natureza do psiquismo dos personagens. Na perspectiva plutarquiana, assim como na pla-

tônica, cabe a Sócrates refrear os impulsos violentos e as ações irrefletidas do maduro, mas 

ainda belo político ateniense, por meio do discurso filosófico. Sobre a instabilidade de seu 

caráter, Plutarco assevera em Vida de Alcibíades 2 1: “[...] Era, por natureza própria, um ho-

mem dado a muitas e violentas paixões, das quais a mais forte era a ambição e a ânsia de 

preponderar [...]”. A natureza inconsequente e truculenta de Alcibíades, o impede de perceber 

o quanto se encontra tiranizado por suas paixões, cabendo a Sócrates apontar a seu aprendiz, 

que existe outra ordem de desejos e prazeres, na qual o iniciado nos mistérios do amor, con-

forme lhe ensinou Diotima, duvidando se ele próprio seria capaz de contemplar, no final do 

processo da iniciação amorosa “[...] um espetáculo surpreendente – o Belo na sua verdadeira 

natureza[...]” (Banquete 210e). Alcibíades se mostra desprovido da capacidade de apreciar o 

Belo em si, pois o contempla “[...] com os olhos do escravo que, preso a uma forma particular 

de beleza (seja ela a de um jovenzito, de um homem ou de uma ocupação), se torna, em sua 

escravidão, mesquinho e aviltante [...]”  (210d).  

A natureza irrequieta de Alcibíades não lhe permite atingir os passos da ascese eró-

tico-dialética de Diotima. O mais intrigante é como ele próprio parece não se dar conta que, 

Sócrates lhe ensinou a cultivar valores nobres, contudo se afasta dos ensinamentos de seu 

mestre, ao se deixar afetar ensandecidamente pelas paixões de sua alma. A narrativa de suas 

peripécias amorosas para conquistar Sócrates parece resguardar um desejo de vingança por 

quem lhe preteriu, aspecto que pode ser melhor compreendido, a partir da definição de cólera 

dada por Aristóteles, em Retórica II 2 1378a-b:  

 
Vamos admitir que a ira é um desejo acompanhado de dor que nos incita a exercer vin-
gança explícita devido a algum desprezo manifestado contra nós, ou contra pessoas da 
nossa convivência, sem haver razão para isso. Se a ira é isto, forçoso é que o iracundo se 
volte sempre contra um determinado indivíduo, por exemplo, contra Cléon, mas não con-
tra o homem em geral; e que seja por algum agravo que lhe fizeram ou pretendiam fazer, 
a ele ou a algum dos seus; além disso, toda a ira é acompanhada de certo prazer, resultante 
da esperança que se tem de uma futura vingança. De fato, existe prazer em pensar que se 
pode alcançar o que se deseja; mas como ninguém deseja o que lhe é manifestamente im-
possível; o irascível deseja o que lhe é possível. 

  

Na dinâmica do Banquete, Sócrates é o alvo da cólera de Alcibíades. No tratamento 

da questão, Platão expõe as querelas que envolvem a retomada do jogo amoroso entre os dois 



personagens. Moldada nos princípios da paiderastía grega, a relação dos dois amantes en-

volve por um lado, a passionalidade do mais jovem ao se aperceber que, apesar de sua inegá-

vel beleza, o cortejo amoroso ao mais velho não é bem sucedido, o que lhe causa aflição e 

desejo de vingar-se. Por outro lado, o fato de Sócrates não ceder ao assédio de Alcibíades, não 

significa que tenha deixado de amá-lo ou mesmo de se sentir abalado por sua beleza e poder 

de sedução. O cerne da questão se concentra em outro aspecto, o mestre de Platão “[...] con-

templou as coisas belas na sua ordem correta e progressiva [...]” (210e), mostrando-se como 

alguém que já não se deixa afetar exclusivamente pela beleza dos adolescentes e dos jovens 

como seu impetuoso pretendente. Diferentemente dele consegue conciliar em sua alma, or-

dens distintas de desejos e prazeres, não se deixando tiranizar nem pelos apetites nem pela 

impulsividade, tampouco pela razão como defende Nietzsche8 , no aforismo II 10 de Crepús-

culo dos Ídolos. 

Na abertura do relato de Apolodoro, a imagem de Sócrates aparece associada a um 

certo grau de vaidade. Na cena em questão, Aristodemo questiona para onde ele estaria indo 

arrumado com tanto esmero, recebendo de seu interlocutor uma resposta jocosa: “Jantar a 

casa de Agaton! [...]. Por isso me ataviei assim, para aparecer belo a casa de um homem belo 

[...]” (174b). Na entrada intempestiva de Alcibíades no simpósio em honra ao poeta trágico, 

ao se deparar com seu amado instalado no leito do anfitrião, se mostra enciumado e reclama 

por ele estar justamente “[...] junto do mais belo de quantos aqui se encontram!” (213c). Mas 

não sem antes acusá-lo de ser ciumento e segui-lo por todos os lugares, Sócrates inverte o 

jogo ao confidenciar a Agaton:  

 
[...] vê se me defendes, pois o amor que tenho por esta criatura tem me causado já não 
poucos trabalhos... Desde os tempos em que me apaixonei por ele não me é permitido 
olhar ou conversar com um único jovem belo! De contrário, aí o tenho a perna com os seus 
ciúmes e quezílias, a fazer-me cenas incríveis, a cobrir-me de injúrias [...] (213c-d).  

 

A retomada de tais passagens do Banquete me permite retornar a Retórica e estabe-

lecer a pretensa relação entre o ciúme que desperta a cólera de Alcibíades e, por consequência, 

o seu desejo de vingar-se de Sócrates, denegrindo sua imagem com injúrias. Na vazão de suas 

afecções, o personagem tanto demonstra não ter esquecido o grande amor de sua juventude, 

como mostra-se ressentido pelo fato de ele não ter aceitado o seu assédio e o rejeitado. Re-

cordar a afronta sofrida suscita em sua alma inflamada por um desejo ardente, as mais vari-

adas sensações, todas elas acompanhadas de dor e prazer. Tomado pelo poder de um eros 

                                                 
8 NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos ídolos: ou como se filosofa com o martelo. Tradução, notas e posfácio 
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  



tirano, atuando em seu psiquismo como um senhor implacável, capaz de deixar fora de com-

bate quem encontra em seu caminho, e aqui cito o Fr. 413 PMG de Anacreonte9  para reforçar 

a imagem pretendida: 

 
Eros, como um ferreiro com seu grande martelo, 
me golpeia, de novo, em torrentes geladas. 

 
Aturdido pelo efeito implacável de eros sobre ele, Alcibíades também deseja causar 

dor e fazer sofrer, como se pode observar no seu aparente descaso ao avistar Sócrates ao lado 

de Agaton: “Por Héracles, que vejo eu? Sócrates por cá? Claro, mais uma emboscada que me 

preparaste ao instalares-te aqui [...] Era assim mesmo, de repente, que costumavas aparecer 

nos sítios onde eu nem por sombras imaginava que te havia de encontrar! Qual é a razão de 

tua vinda?” (213c). Ao ouvir Sócrates propor a Agaton que os reconcilie, por temer “[...] tanto 

as suas fúrias como os seus acessos de paixão” (213d) responde em tom ameaçador: “Entre 

mim e ti não há paz possível. Mais tarde ou mais cedo hei-de tirar a desforra dessas palavras!” 

(213d-e). A manifestação do desejo de vingança expressa na passagem citada, denota o ator-

doamento de seu psiquismo abalado pelas paixões, aliado a recusa de Sócrates em tonar-se 

seu eromenos e não erastes, como defende Parma1 0  (2011, p. 161), embora me identifique 

com sua abordagem acerca da relação amorosa entre Sócrates e Alcibíades, concordando in-

teiramente, que Sócrates não pode ser pensado unicamente como um “intelectualista”, por 

ser inegável o seu poder de sedução. Por outro lado, Platão em nenhum momento da escrita 

de seus diálogos, se nega em apresentar a imagem de Sócrates cortejando belos jovens, como 

Cármides, Fedro e Lísis; no próprio jogo cênico do Banquete, embeleza-se para encontrar 

Agaton, aumentando consideravelmente, o despeito de Alcibíades. 

Urstad1 1  (2010, p. 43) apresenta uma tese inusitada, acerca da inversão de papeis 

pretendida por Alcibíades, colocando Platão no lugar do jovem enamorado e inspirado por 

seu mestre, em razão de sua sabedoria e beleza interior, suscitando a virtude naqueles que 

lhe dedicam amor, como Apolodoro, Agaton, Antístenes e Aristipo, dentre outros (nota IX, p. 

45). A abordagem de Urstad é tentadora, por retomar e dar um sentido menos alegórico à 

imagem de Sócrates como um sileno, que guarda dentro de si tesouros de virtude. Contudo, 

                                                 
9 Poem as da antologia grega ou palatina: séculos VII a.C. a V d.C. Seleção, tradução, notas e posfácio José 

Paulo Paes. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Lírica Griega Arcaica: Poemas corales y  monódicos, 
7 00-300 a.C. Introducciones, traducciones y  notas por Francisco Rodríguez Adrados. Madrid: Gredos, 1980.  
1 0 PARMA, L. R. De amore: Sócrates y  Alcibíades en el Banquete de Platón. Areté Revista de Filosofía, Lima, 
PE, v . XXIII, n. 1 , p. 159-186. 2011. 
1 1  URSTAD, K. Loving Socrates: The indiv idual and the Ladder of Love in Plato’s Symposium. Res Cogitans, 
Oregon, EUA, n. 7 , v . 1 , p. 33-47 . 2010. 



o mais instigante na sua proposta é o fato de ele mostrar que Platão, diferentemente de Alci-

bíades, não falhou. Por ser um discípulo atento, consegue reformular os ensinamentos sobre 

a virtude recebidos de Sócrates, enquanto Alcibíades os aplica de modo atabalhoado, de 

acordo com seus interesses pessoais. Reforço a tese de Urstad, absorvendo um aspecto de-

senvolvido por Reeve1 2  (2006, p. 306), de que as boas histórias de amor, envolvem um tipo 

de amor encontrado no melhor tipo de vida, nesse sentido o amor de Sócrates e Platão, ofe-

receria a possibilidade de se pensar aquilo que os homens amam de verdade e desejam pos-

suir para sempre, o Bem (Banquete 206a); enquanto o de Sócrates e Alcibíades, envolveria 

mais especificamente o apelo sexual, presente na suposta renúncia de Sócrates aos favores 

amorosos oferecidos a ele pelo irrequieto Alcibíades, causando notória insatisfação e ressen-

timento no seu amado, estendendo-se até a maturidade. 

Retornando ao divertido relato das peripécias amorosas de Alcibíades, na sua juven-

tude, observe-se que ele inverte os papéis, situando-se na posição do amante (erastes), o que 

corteja, e colocando Sócrates na do amado (eromenos), o que é cortejado. Para seu desatino, 

o objeto de seu desejo não se deixa seduzir pelos seus ardis erótico-amorosos, apesar de na 

época do fato ocorrido Alcibíades reunir em si, beleza e juventude, conforme sua pungente 

descrição do fato: 

 
Ora, eu supunha-o então sinceramente atraído pelos encantos da minha mocidade [...] e, 
assim sendo, supus também que era um belo achado e uma sorte esplêndida que se me 
oferecia: correspondendo a Sócrates com minha afeição, teria, sem dúvida, ocasião de es-
cutar dos seus lábios tudo que ele sabia! É claro que depositava uma confiança extraordi-
nária nos meus encantos físicos [...] (217a). 
 

A vaidade de Alcibíades, na verdade se torna um grande entrave, sabendo-se belo não 

aceita ser rejeitado por um sileno que se deixa encantar pelos belos jovens, como Cármides, 

Fedro e ele próprio. Sua imaginação parece tomada pelo desagravo sofrido, aumentando o 

seu rancor e desejo de vingança, expressos na vontade de expor uma imagem de Sócrates 

inteiramente desconhecida de todos:  

 
Porque, podem estar certos, nenhum de vocês o conhece bem. Mas, já que lancei ombros 
à empresa, vou mostrar-vos de que força ele é [...]. Vocês reparam, é claro, nessas atitudes 
amorosas que Sócrates mostra com os jovens bonitos: como está constantemente a asse-
diá-los, como a sua presença lhe põe a cabeça à roda [...] e, além disso, que tudo ignora e 
nada conhece – a julgar pelas amostras que dá! (216c-d). 

 

                                                 
1 2 REEVE, C. D. C. Plato on Eros and Friendship. In: BENSON, H. H. (Org.). A Com panion to Plato. Malden: 
Blackwell, 2006, p. 294-307 . 



Se a intenção inicial de Alcibíades era fazer o elogio de Sócrates por meio de imagens, 

centrando sua exposição na verdade e não no ridículo, no entanto à medida que passa a rela-

tar a caça à Sócrates, a ideia de vingança parece se fortalecer nele. Não retomarei cada um 

dos quatro passos que envolvem o seu cortejo amoroso, nos quais Sócrates é caracterizado a 

partir de suas virtudes: moderação, poder de concentração, resistência, coragem no combate. 

Interessa-me mais propriamente o primeiro desses passos (217a-219e), por conter a ousada 

tentativa de conquista do então jovem Alcibíades; a primeira de suas estratégias compreen-

deu em despachar o criado para ficar a sós com Sócrates, pensando que “[...] iria usar comigo 

a mesma linguagem que os amantes (erastes) usam, quando estão a sós com os seus amados 

(paidikois)” (217b). Não deu certo, então resolveu convidá-lo para ir com ele ao ginásio, no 

qual a visão de seu corpo nu poderia despertar o desejo ardoroso de Sócrates.  Enganou-se 

outra vez, e resolveu fortalecer ainda mais o seu ataque, convidando-o para jantar com ele, 

“[...] muito simplesmente à maneira de um amante (erastes) que prepara uma cilada (epi-

bouleyon) ao seu bem-amado (paidikois)” (217c-d). Outro fracasso, mas ele persistiu até con-

vencer o alvo de sua sedução a aceitar jantar com ele; mas logo após o jantar, Sócrates se 

retirou; novo convite e nova estratégia: segurá-lo em sua casa por meio de uma conversa inin-

terrupta até tarde, obrigando-o a permanecer em sua casa alegando o adiantado da hora. 

Nova derrota de seus planos, mesmo não tendo mais ninguém além deles dois no comparti-

mento no qual se encontravam, Sócrates dormiu sozinho no leito vizinho ao seu. Injuriado, 

Alcibíades deixou a casa toda já não ter mais o menor movimento para tentar nova investida, 

sentindo-se  

 
[...] atingido no ponto mais sensível onde alguém poderia sê-lo [...] Porque foi aí, no co-
ração, na alma ou como deva chamar-se, que me sacudiram e morderam as palavras da 
filosofia (philosophiai logon); e essas provocam uma dor mais lancinante que a morde-
dura de víbora quando tomam de assalto uma alma jovem, não desprovida de dons, e a 
levam a agir e a dizer seja o que for! (218a). 

 
A associação entre prazer e dor aparece novamente na fala do personagem, desta feita 

para caracterizar o discurso filosófico. Na sua retórica inflamada, ele faz alusão a prática do 

elenkhos socrático, capaz de levar o interlocutor a reavaliar os seus valores. No entanto, Alci-

bíades não é filósofo, ele fala e age de forma irrefletida, portanto, sendo incapaz de acompa-

nhar todo o processo de iniciação nos mistérios da filosofia, por encontrar-se apegado aos 

prazeres sensuais, que o levam instintivamente a sacudir Sócrates e lhe comunicar sem o me-

nor pudor as suas verdadeiras intenções: 

 
Acho que és o único homem digno de ser meu amante (erastes) mas, ou muito me engano, 
ou tens receio de te declarares a mim [...]. Ora, as minhas disposições, aí as tens: a meu 



ver, seria uma rematada tolice não te corresponder nesse ponto, como em qualquer cir-
cunstância em que precisasses de dispor da minha fortuna ou dos meus amigos. Pois não 
há nada que tome tão a peito como a ideia de me aperfeiçoar até onde me for possível, e 
não creio que para isso possa contar com um auxiliar mais preciso do que tu! Precisamente 
por seres o homem que és, teria muitos mais motivos para me envergonhar, junto dos 
homens inteligentes, por não te corresponder com a minha afeição, do que, em caso con-
trário, perante o vulgo e os imbecis (218c-d). 
 

A mágoa sentida por Alcibíades no passado ainda ecoa no presente e transparece na 

citação nominal, sob a forma plural, dos personagens do diálogo, presentes ao symposion na 

casa de Agaton, acusando-os de partilharem em comum, “do delírio e da divina loucura da 

filosofia (tes philosophou manias te kai bakkheias)” (218b), exigindo que passem a ouvi-lo, 

como se fosse anunciar um grande segredo, embora ele próprio prenuncie ser do conheci-

mento de todos o seu devotamento apaixonado a Sócrates. Amante das honras, ele teme a 

crítica dos companheiros de seu amado sileno, e estrategicamente atribui a sua confissão aos 

efeitos do vinho. Sob o impulso da dor proveniente do jogo de assédio e recusa, próprio das 

relações de paiderastia, ele ao mesmo tempo sente-se incomodado desejando vingar-se a 

qualquer preço de sua desdita, como também anseia em saber se a rejeição resulta do fato de 

Sócrates não considerá-lo suficientemente digno para partilhar com ele seus ensinamentos e 

os prazeres do amor. 

Para finalizar, proponho que Alcibíades, no seu desejo implacável de vingança, na 

verdade não se apercebe de que o delírio pelo qual Sócrates é tomado, não é da mesma natu-

reza que o seu, pois mesmo apreciando os prazeres do vinho e o delírio dionisíaco, seu amado 

sileno, ao conhecer Diotima, é iniciado nos mistérios da filosofia, e embora ainda se deixe 

encantar pelos belos jovens, redireciona o objeto de seu amor para a apreciação do “[...] Belo 

em si, verdadeiro, puro e sem mistura [...] na simplicidade da sua natureza” (211e), o que não 

significa a sublimação dos apetites ou da impulsividade, posto ser impossível desvincular 

cada uma das dimensões da alma, pelo fato de uma dar sustentação a outra, por estarem 

voltadas para tipos específicos de desejo, que se opõem e se complementam. A querela domi-

nante no último dos elogios do Banquete, representa o confronto entre naturezas distintas, a 

do filósofo e a do não-filósofo, antepondo por um lado, o delírio de Alcibíades, que na sua 

entrada festiva na casa de Agaton, é a própria personificação do Dioniso das Bacas de Eurí-

pides e, por outro, o delírio de Sócrates regido pelo influxo do eros dialético. Nesse contra-

ponto, ambos comportam ordens distintas de desejos e prazeres no seu psiquismo, mas ape-

nas Sócrates, por conhecer a “[...] virtude verdadeira, uma vez que é ao real que está apegado” 

(212a) e não a imagem da virtude como seu eterno apaixonado, consegue conciliar a ambi-

guidade das paixões.  



Na sequência de encômios do Banquete, Platão apresenta o movimento da alma to-

mada pelo impulso de eros, aspecto ignorado por Vlastos1 3  (1973, p. 31-32) na sua defesa de 

que não há mais resquício do “amor individual” na imagem da ascese erótico-dialética, reves-

tindo a abordagem platônica sobre o amor, de um intelectualismo dogmático. Ao privilegiar 

o elogio de Diotima como a verdadeira representação do amor platônico, o autor parece não 

se aperceber que o processo catártico e ascensional do iniciado nos mistérios do amor, parte 

do amor aos belos corpos para se direcionar aos belos discursos, a beleza na alma, aos belos 

ofícios, as belas leis, a beleza das ciências, até atingir a mais bela ciência, a dialética. Defendo 

que, ao final dessa escalada, o desejo, longe de ser reprimido torna-se potencializado, Sócra-

tes, o “verdadeiro erótico”, expressão utilizada por Nietzsche1 4  no §13 de O nascimento da 

tragédia, ainda continua amando os belos corpos, contudo sem se deixar tiranizar pelos ape-

tites; enquanto Alcibíades parece usar como subterfúgio a suposta recusa de Sócrates, para 

justificar os seus desmandos, arrogância e desequilíbrio, seja na vida privada ou pública. 

 

                                                 
1 3 VLASTOS, G. The Indiv idual as the object of love in Plato. In: Platonic Studies. Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 1973, p. 3-42. 
1 4 NIETZSCHE, F. O nascim ento da tragédia: ou helenismo e pessimismo. 2. ed. Tradução, notas e posfá-
cio J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.  



A filosofia como panegírico: 
a imagem heroica de Sócrates e a vingança platônica 

 

Deivid Junio Moraes1 
 

 “Saibam que ninguém o conhece bem” 
[Alcibíades a respeito de Sócrates em O banquete, Platão; 216c.] 

 
 

 Πανηγυρικός (panegírico), em sua origem grega, consiste numa modalidade discursiva 

apropriada a uma reunião festiva de pessoas (πανήγυρις; formada pelo prefixo παν- acrescido 

de ἄγυρις) com finalidade encomiástica e laudatória. Aristóteles, em sua Retórica, ao tratar 

daquilo que constitui elogio ou censura, observava que o fundamento e o objeto de um 

panegírico são as ações, e que o elogio compreende um “discurso que mostra em todo seu 

esplendor a grandeza da virtude” (Arist., Rh., I, 9, 1367b-1368a). O tema deste estudo propõe 

indicar entre os supostos objetivos da filosofia de Platão e de sua elaboração dramática um 

tom elogioso e apologético em torno do seu personagem mais frequente, Sócrates, bem como 

as implicações que surgem da representação desse protagonista, ao menos em parte de sua 

obra.  

 É verdade que as intenções dos escritos filosóficos de Platão sempre que enumeradas 

motivam discussões e hipóteses muitas vezes contrapostas, tanto pelo caráter dramático-

dialógico de seus textos quanto por não termos nenhuma referência do próprio autor que 

exponha sua intencionalidade teórica de maneira direta. É notável a ausência de 

pronunciamentos de Platão em sua obra dramática, e, diferentemente de Xenofonte, por 

exemplo, o filósofo sequer se insere como figura atuante ou como narrador dos seus diálogos. 

Mesmo nas raras situações onde ele aparece como personagem, apenas citado pela boca de 

outros personagens numa cena, seja na Apologia, em dois momentos (Pl., Ap., 34a; 38b) ou 

no Fédon, em um (Pl., Phd., 59b), tais menções em nada o destacam, deixando-o aliás como 

um terceiro ou uma presença ausente na cena apresentada. Já acerca do aspecto dramático-

dialógico dos diálogos de Platão, Hector Benoit, em seu estudo publicado recentemente sobre 

a questão metodológica dos estudos platônicos, chama atenção para o seguinte problema: 

“são [os diálogos] um tecido conceitualmente poético composto por múltiplos discursos, 

muito além da expressão linear de um pensador unívoco”, e ainda no que diz respeito à sua 

forma, “pode-se verificar que não existem diálogos de Platão que possamos considerar [...] 

como propriamente narrativos, ou seja, que possuem um sujeito único que se dirige ao leitor” 

                                                 
1  Mestrando UFOP. 



(BENOIT, 2015, p. 33), por isso, mais adiante Benoit vai propor que todos os diálogos são 

“dramas não narrados diretamente ao leitor” (BENOIT, op. cit., p. 40).2   

 Temos, portanto, uma obra cujo autor não se explicita diretamente, e todas as vozes 

empostadas nessa obra ocorrem em contextos dramáticos e dialógicos específicos. Os 

diálogos tal como compostos por Platão parecem ainda exigir uma postura atenta ou 

participativa do leitor, uma postura filosófica, pode-se dizer, uma vez que ali é fornecido 

muito mais um percurso em direção a um saber (algumas vezes negativo) do que a simples 

transmissão de um conteúdo que o filósofo tivesse seguro como verdade. Isso pode indicar 

algo das pretensões de Platão quando da adoção da forma dialógica, bem como pode 

caracterizar o que denomina os chamados “diálogos socráticos”. Dadas essas observações 

preliminares, é importante termos em vista os diversos sentidos que um texto assim 

apresentado pode assumir (e assumiu ao longo da História da Filosofia!). E o que se pretende 

discutir aqui é que dentre as possíveis interpretações atribuíveis à obra de Platão, talvez ela 

possa, num primeiro momento, ser considerada como uma construção que se eleva em defesa 

de Sócrates, aquele que teria sido seu modelo de vida filosófica, fazendo justiça à sua 

memória, enaltecendo sua figura como se reescrevesse os fatos recentes, opondo-se às 

acusações que culminaram na sua morte.  

 É possível que a disposição para o filosofar em Platão, sobretudo sua dedicação em 

escrever diálogos filosóficos, advém não apenas da busca apaixonada pela verdade, como 

também do dever, pode-se dizer, que sua obra assume em defesa da memória e da glória 

(kléos) daquele que foi, como dito no Fédon: “o melhor, o mais sábio e o mais justo”, entre 

todos os homens de seu tempo (Pl., Phd., 118a). E isso aparece sobretudo nos diálogos 

centrados no processo e na morte de Sócrates – Eutífron, Apologia, Críton, Fédon. Cabe 

também mencionar a Carta VII, cuja autenticidade é normalmente admitida, onde aparece a 

única passagem onde Platão declara diretamente sua admiração elogiosa ao caráter de 

Sócrates, como um amigo seu, mais velho, do qual jamais se envergonharia de dizer ser então 

o mais justo e corajoso de todos, pois teria se recusado à ordem dos trinta tiranos de participar 

da captura de um cidadão partidário da democracia e conduzi-lo à morte (Cf. Pl., Ep. VII, 

324d-325a).Trata-se de Leon de Salamina, em fato também mencionado na Apologia (Cf. Pl., 

Ap., 32c). 

                                                 
2 Benoit defende inclusive que a República consiste paradoxalmente numa narrativa direta e ininterrupta de 
Sócrates, embora permeada de cenas dialógicas, mas que é uma narrativa exposta não diretamente para o leitor, 
mas para os seus antagonistas, por assim dizer, que apareceram  mais claramente se considerada a sequência 
léxica dos Diálogos, quando da descoberta posterior de que o Timeu começa com uma referência àquela 
narração de Sócrates, nesse diálogo retomada e resumida com a informação de fora narrada antes junto aos 
quatro outros presentes, além de Sócrates (Cf. BENOIT, op. cit., pp. 38-40.) 



 De um modo geral, embora existam cartas atribuídas a Platão, o filósofo é tomado 

como o expoente mais expressivo do gênero de escrita filosófica que ficou conhecido como 

“diálogos socráticos”. Um logos sokratikos consiste, grosso modo, numa estrutura dialógica 

onde a conclusão é quase sempre ausente (aporia), e que reproduz, não se sabe se fielmente, 

o modo investigativo do próprio Sócrates, suas conversas informais predominantemente em 

lugares públicos de Atenas. Os logoi sokratikoi já aparecem como gênero mimético em 

Aristóteles, assim mencionados na Poética (Arist., Po., I, 1447a-28-b13) e na Retórica (Arist., 

Rh., III, 16, 1417a18-21). Chama atenção ainda que essa expressão não pode designar a 

reprodução fiel de ensinamentos ou posturas do Sócrates histórico, sendo antes um tipo de 

literatura que teria florescido e durado pelas três décadas subsequentes à morte de Sócrates 

(399), outorgando a ele um papel quase sempre decisivo. É importante ressaltar que os textos 

mais antigos que se tem notícia nos quais Sócrates é de alguma maneira retratado não provêm 

de contextos filosóficos, mas da comédia ática. Contemporâneo a Sócrates, Aristófanes, que 

teve as Nuvens premiada no concurso das Grandes Dionísias (423) foi pelo menos um dos 

comediógrafos que tomaram Sócrates por personagem (Cf. DORION, 2011, p. 26). Ressalta-

se ainda que Aristófanes será mais tarde responsabilizado no texto platônico da Apologia 

como um dos que cedo difundiram mentiras e calúnias acerca de Sócrates que terminaram 

pesando no julgamento sobre sua pessoa (Cf. Pl., Ap., 18b-19c). 

 No que diz respeito aos posteriores logoi sokratikoi, Louis-André Dorion aponta que 

um dos principais objetivos prováveis desse gênero literário fosse originalmente a defesa da 

memória de Sócrates contra as acusações e a condenação que sofrera (DORION. In: 

FRONTEROTTA; BRISSON, 2011, p. 39). O escopo apologético dos logoi sokratikoi não seria 

reação somente às acusações do ano 399 ou do panfleto de Polícrates3  que circulou por 

Atenas, mas se estenderia de igual maneira à difamação de Sócrates, ainda vivo, em diferentes 

peças cômicas, entre as quais, a já mencionada Nuvens. De fato, o que é considerado 

normalmente como o início da filosofia de Platão coincide com a conclusão da vida de 

Sócrates. Nessa perspectiva, Platão teria se ocupado em apresentar uma imagem de Sócrates 

contra as acusações que culminaram em sua execução e que respondesse à depreciação da 

figura do mestre nas comédias precedentes. Tal meta é perceptível em uma parte significativ a 

de sua obra escrita, geralmente situada entre os primeiros escritos da sequência léxica, não 

se encerrando na Apologia, mas prolongando-se em diversos diálogos. É praticamente 

                                                 
3 O panfleto perdido da autoria do sofista Polícrates teria circulado em Atenas, nos últimos anos da década de 
90 do séc. IV a.C. (394 ou 393?), e reproduzia o discurso de acusação de Ânito; seu teor aproximado insistiria 
sobretudo no desprezo de Sócrates pelas leis e  pela constituição democrática. 



consenso de que Platão indiretamente apresenta Sócrates como encarnando a virtude que 

motiva a investigação que atravessa o diálogo: Sócrates é justo na Apologia e disposto a pagar 

com a vida por seu amor à filosofia, é modelo de piedade no Eutífron, no Cármides é 

apresentado como modelo de moderação, o Laques acentua sua coragem, o Críton insiste 

sobre sua observância às leis da polis, o Lísis o apresenta como o amigo por excelência (Cf. 

DORION, op. cit., p. 44). Se a meta apologética vai se perdendo como um fim específico em 

razão de Platão ir se afastando das polêmicas desencadeadas após a morte de Sócrates, por 

outro lado, a figura de Sócrates permanece nos diálogos mais maduros de Platão, 

desaparecendo apenas naquele que é considerado seu último, As leis. Elogios a Sócrates 

também não estão circunscritos aos diálogos da primeira fase; frequentemente são 

pronunciados por diferentes personagens platônicos, como podemos destacar o elogio que 

Alcibíades faz de Sócrates por sua moderação exemplar (Cf. Pl., Smp., 217a-219e) e sua 

capacidade extraordinária de resistência às adversidades e ao sofrimento (Cf. Pl., Smp., 219e-

220b).  

 E embora muitos estudiosos prefiram apontar os diálogos de juventude como mais 

socráticos que os posteriores, não temos garantias de que eles correspondam melhor ao 

Sócrates histórico, até porque não seria tal correspondência uma preocupação dos logoi 

sokratikoi. A importante consideração do caráter ficcional dessa literatura desmonta, por 

conseguinte, as interpretações que se propõe resolver a chamada questão socrática, isto é, o 

problema histórico e metodológico de se estabelecer uma doutrina propriamente socrática 

tomando os logoi sokratikoi como testemunhos documentais, dos quais fosse possível refazer 

o pensamento do Sócrates histórico neles diluído. Um retrato fidedigno de Sócrates, e, 

portanto, compilativo de seus ensinamentos, não parece ser a grande motivação de Platão ou 

Xenofonte, que tem sido duas das fontes diretas principais mais conhecidas entre nós.4  Esses 

discípulos de Sócrates construíram obras literárias e filosóficas compostas em grande parte 

de invenção e ficção, e se vinculam cada qual aos propósitos e às perspectivas interpretativas 

de cada autor. Se o Sócrates aristofânico era idealizado depreciativamente, os logoi 

sokratikoi, sobretudo platônicos, idealizam Sócrates com exaltação.5  Em relação ao Sócrates 

platônico, Henri Bergson observa que ele obedece de alguma forma às tendências de Platão 

que, como um poeta, transfigura “tudo aquilo que toca” (Cf. BERGSON, 2005, 267), e que 

                                                 
4 Sabe-se, de acordo com Diógenes Laércio que muitos discípulos de Sócrates redigiram logoi sokratikoi: 
Antístenes, Ésquino, Fédon, Euclides, entre outros.   
5 Segundo Alexandre Costa tanto o Sócrates cômico de Aristófanes quanto o Sócrates essencialmente trágico de 
Platão são igualmente ideais e mutuamente inversos em sua figuração, e “são tão extensamente históricos 
quanto possível para que sejam inevitavelmente fictícios e efetivamente personagens [...]” (Cf: COSTA, 2014.) 



esse Sócrates é posto em cena a fim de realizar a noção platônica de que “a ciência não se 

separa da pessoa”, pois acaba desempenhando uma personificação que torna viva a suposta 

doutrina platônica (BERGSON, op. cit., p. 299). Seria, então, mais sensato, no plano 

metodológico, que aquilo que se queira atribuir como eminentemente socrático seja antes 

pensado também como algo que Platão pensou estar autorizado a atribuir ao seu personagem 

em razão da licença poética que o logos sokratikos permite (DORION. In: FRONTEROTTA; 

BRISSON, 2011, p. 38). Pontuamos até aqui sobre esse gênero de escrita que o problema de 

saber o que é estritamente socrático e o que é precisamente do autor não é facilmente 

resolvido. Se Platão não expõe de modo inequívoco o sentido de sua filosofia, nem parece 

preocupado em se separar daquilo que dizem seus personagens, pode-se falar, entretanto, 

que o filósofo tem ao menos um ponto de partida significativo para a elaboração de seu 

projeto, qual seja, o fenômeno Sócrates. 

 Seja como for, Sócrates é apresentado por Platão de uma maneira muito peculiar e 

complexa dentro de sua própria obra, como também em conflito com outros escritos 

dramáticos, e igualmente logoi sokratikoi, tomados em alguma medida como fontes 

socráticas ou testemunhos de Sócrates. Caberá pensar agora a imagem de Sócrates 

apresentada ao menos em parte dos primeiros diálogos de Platão, sobretudo e a partir da 

Apologia, que embora seja praticamente um monólogo do personagem, mantém uma 

estrutura de conversação e diálogo, e se a imagem desse Sócrates pode servir ao hipotético 

propósito de Platão de manter viva sua glória, promovendo uma vingança contra aqueles que 

queriam Sócrates silenciado, no sentido de realizar a profecia que ele, Platão, coloca na boca 

de Sócrates nessa mesma obra. O castigo prometido consiste no seguinte, diz Sócrates aos 

que votaram contra ele: 

 
Afirmo que a vocês, varões [...], um castigo há de chegar logo depois da minha morte – 
muito pior, por Zeus, que aquele com que vocês me mataram. Porque vocês fizeram isso 
pensando que haveriam de se livrar de ter de submeter suas vidas à refutação, mas vai se 
passar com vocês inteiramente o contrário [...]. Pois se vocês pensam que matando 
homens, haverão de impedir que alguém os reprove por não viverem corretamente, não 
raciocinam corretamente [...] (Pl., Ap., 39bc). 

 

 É defensável que a obra de Platão realize tal castigo ao fazer a defesa de Sócrates 

subvertendo sua imagem histórica de réu numa imagem heroica, ao mesmo tempo mantendo 

viva nos diálogos a prática discursiva e refutativa (elenchos) do mestre. Na Apologia, a defesa 

da honra socrática escrita por Platão se apresenta como se transcrevesse a defesa que Sócrates 

teria feito de si mesmo perante o tribunal. Numa passagem notável, o personagem Sócrates 

chega a comparar sua escolha por uma vida empenhada na busca da verdade à célebre escolha 



de Aquiles na Ilíada, não obstante essa escolha tenha lhe acarretado numerosos oponentes, 

expondo-o, inclusive, à morte. Aquiles, acautelado por Tétis, sua mãe, de que se ele vingar o 

amigo Pátroclo com a morte de Heitor, ele mesmo morreria em breve, escolhe permanecer 

lutando em Troia, malgrado o risco de uma a vida curta, contra a possibilidade de retorno à 

pátria e a espera de uma morte tranquila após uma longa vida (Cf. Pl., Ap., 28b-d). O herói 

opta pela glória e pela imortalidade memoráveis pela posteridade, em lugar de uma vida 

longa, mas sem brilho. Tal episódio define toda uma linhagem heroica na qual Sócrates 

parece ser inscrito manifestamente por Platão. Diante disso, pode-se apontar que Platão 

assume, em relação à memória do mestre morto algo da atribuição apropriada ao poeta com 

respeito aos heróis mortos: manter vivos sua palavra e seu gesto para a posteridade. 

 A reflexão filosófica elaborada por Platão, neste momento, parece de fato partir da 

rememoração de um Sócrates, não apenas no sentido de sua preservação, mas, sobretudo, 

com o intuito de sua defesa; está em jogo fazer justiça (ou vingança) à memória de um homem 

julgado e condenado injustamente. Trata-se, portanto, mais de um esforço de reabilitação do 

mestre, cujo lugar na memória da pólis não está assegurado contra toda uma concepção de 

mundo que queria fazê-lo calar. Cumpre, pois, defende-lo das acusações que pesam sobre ele; 

defendê-lo das acusações de ateísmo e de ser um sofista (na Apologia), ou da covardia e da 

passividade por não tentar escapar à prisão (a argumentação introdutória do Críton), bem 

como levantar a discussão acerca do que de fato constitui impietismo e o desprezo pela 

religião (no Eutífron). Mas diferente do poeta inspirado em cantar a glória dos heróis, Platão 

não pode simplesmente narrar os feitos do passado incorporados à tradição da cidade, posto 

que deve construir uma versão diversa do acontecimento recente. Sendo assim, sua voz não 

pode reivindicar para si àquela função sagrada que ligava o poeta ao passado e às origens. 

Cabe a ele oferecer e defender uma outra interpretação de um fato singular. E essa diferença 

de tonalidade implica, por sua vez, uma mudança no estatuto de verdade da palavra. 

Considerando que a palavra poética, por sua origem inspirada, estava desobrigada a 

subscrever-se na cartilha que opunha verdade e mentira/ficção, pois o que importava era seu 

poder mágico e a eficácia efetiva desse poder, a prosa de Platão deve se debater entre “um 

discurso mentiroso, mas que parece verdade, e um discurso verdadeiro que não consegue 

impor sua veracidade”, como problematiza Jeane Marie Gagnebin (Cf. GAGNEBIN, 2006, p. 

198).  

 Platão, como sabemos, reconhece os diferentes discursos da tradição como fontes de 

ensinamento ético e os traz para o debate crítico de seus diálogos. A poesia épica, lírica, 

trágica e cômica, bem como a prosa científica ou o tratado histórico, e a retórica, são todos 



gêneros mencionados e que influenciam sua escrita filosófica. A diferença é que o filósofo teve 

de se definir sobretudo em oposição à tradição que detinha e compartilhava a primazia da 

reflexão sobre a virtude, o louvor e a censura. Sobre os diálogos platônicos, Martha Nussbaum 

aponta que eles se aproximam mais das obras do teatro trágico e se distanciam dos inúmeros 

paradigmas de discurso ético então existentes, como as obras de louvação do começo da 

tradição lírica, porque contêm mais de uma voz. Pois assim como a tragédia demanda de seu 

expectador/leitor uma posição refletida acerca dos acontecimentos conduzida pelo coro, a 

interação do leitor com as vozes dos diálogos também solicita que ele “elabore tudo 

ativamente e que veja onde ele realmente se posiciona, quem é realmente digno de louvor e 

por quê” (NUSSBAUM, 2009, p. 112). 

 A vingança platônica se efetiva na medida em que sua obra, pela forma como se 

apresenta, mantém viva a inventividade socrática, contra o silêncio que a morte 

representaria, e restitui, sob uma perspectiva própria, o brilho virtuoso, trágico e heroico de 

Sócrates. No contexto filosófico isso parece permitido e licenciado pelo gênero logos 

sokratikos que adota Platão e pela clara filtragem que ele faz de aspectos da tradição literária 

grega. Todo o processo contra Sócrates pretendia limitar sua influência entre os jovens da 

cidade, conluio ao qual Platão parece investido em invalidar – talvez tenhamos aqui as raízes 

de seu projeto filosófico. 
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Antropofagia: a constância da alma selvagem 
 

Imaculada Kangussu (UFOP) 
 

 No “Manifesto antropófago”, Oswald de Andrade propõe “a unificação de todas as re-

voltas eficazes na direcção do homem”, feito a ser realizado pela “revolução Carahiba”.1   

 Caraíba é um termo bastante ambíguo. Na língua tupi, kara’iva, significa coisa benta, 

sagrada, divina, e era a designação que os índios davam a seus feiticeiros e “profetas” 2 , depois 

estendida aos brancos. Por outro lado, por parte dos europeus, caraíba designa tanto a famí-

lia linguística à qual pertencem diversas das tribos indígenas brasileiras, quanto o povo ha-

bitante da América Central, na região próxima do hoje chamado Caribe.3  Ao apropriar-se do 

termo para nomear a revolução proposta, Oswald une o modo como os índios percebiam seus 

pajés e depois os brancos, com o modo como estes viam os selvagens. Teríamos então a visão 

europeia relativa aos índios aliada à visão que os indígenas tinham dos homens sagrados e 

dos europeus, em uma superação da via de mão única, ainda hoje predominante, onde a 

perspectiva da Europa oblitera a indígena. Vale perceber a rica duplicidade da proposta, ex-

plicitamente filiada ao humanismo francês e fortemente influenciada pelo convívio de Os-

wald com as vanguardas europeias do início do século XX: a revolução caraíba une a emer-

gência do impulso original – de unificar “todas as revoltas eficazes na direção do homem” – 

com a recepção e interpretação deste pelos artistas europeus, i.e, com um produto impor-

tado, elaborado por estrangeiros sob o invólucro de uma forma histórica diferente da nossa.  

 O título do manifesto mereceu inspirada interpretação de Benedito Nunes, no texto 

“Antropofagia ao alcance de todos”, segundo a qual o termo “antropofagia” é um “símbolo 

cruento, misto de insulto e sacrilégio”, “um vocábulo catalizador, reativo e elástico”, utilizado 

“como pedra de escândalo” pelo seu “poder de choque”, visando “ferir a imaginação do leitor” 

com a rememoração do canibalismo. “Imagem obsedante, cheia de ressonâncias mágicas e 

                                                 
1  ANDRADE, “Manifesto Antropofago”, Revista de Antropofagia, Anno I, Numero I. São Paulo, maio, 1928; p.7 . 
2 “Os selvagens têm certos falsos profetas chamados Caraibes [caraíba], que andam de aldeia em aldeia [...] e 
fazem crer não somente que se comunicam com os espíritos, dando assim força a quem lhes apraz para vencer 
e suplantar os inimigos na guerra, mas ainda os convencem de que têm a v irtude de fazer com que cresçam e 
engrossem as raízes e frutos da terra do Brasil”. Cf. LÉRY , Jean de. História de uma viagem feita à Terra do 
Brasil também chamada América. Trad. Maria Ignez Duque Estrada. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro, 
2009, p.207 -8. 
3 “O tupi kara’via relaciona-se etimologicamente com o etnônimo caribe, designação que os europeus do século 
XVI davam aos indígenas de vários grupos étnicos das Antilhas, da América Central e do extremo norte da Amé-
rica do Sul. Nos idiomas dos grupos caribe e aruaque, o termo caribe traduzia-se por “homem valente, corajoso”. 
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem tupi . São Paulo: Me-
lhoramentos, 1978; p.103. Ver verbetes “caraíba” em FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário 
da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 



sacrificiais, com um background de anedotas de almanaque, mas também com uma aura 

soturna e saturniana, tal palavra funciona como um engenho verbal ofensivo”.4  Lembramos 

que um dos primeiros – e talvez o mais marcante – antropófago na literatura foi o homérico 

Ciclope (do grego “circular”, “incontornável”) Polifemo, “o que fala muito”, “aquele de quem 

se fala em todo lugar”, “ilustre e fértil em argumentos”.5  No Manifesto, o recurso ao termo é 

a resposta política e poética à agressão histórica perpetuada por um inimigo protéico, cujas 

múltiplas faces aparecem no repressivo aparato colonial, na sociedade patriarcal com seus 

padrões morais e esperanças messiânicas, na retórica da classe intelectual que curva-se ao 

estrangeiro e imita a metrópole, no romantismo indianista que sublima as frustrações do 

colonizado. Símbolo da devoração (dev-oração?), a antropofagia é uma metáfora orgânica – 

inspirada pela cerimônia na qual devorar o inimigo implicava considerar o seu valor – capaz 

de englobar, em um movimento que pode ser comparado à Aufhebung hegeliana, tudo 

quanto deveríamos negar, assimilar e superar para a conquista de nossa autonomia intelec-

tual.6  Uma reação violenta, contra os mecanismos e os hábitos responsáveis pelas instâncias 

históricas censoras. Oswald compara o rito antropofágico com a comunhão católica, com a 

diferença de que o índio comia a carne real “(só comiam os fortes), Hans Staden salvou-se 

porque chorou”, e “o catholicismo instituiu a mesma cousa, porem acovardou-se, masca-

rando o nosso symbolo [...] mas o facto é que há a antropofagia trazida em pessoa na comu-

nhão. Este é o meu corpo. Hoc est corpum meum”.7    

 No “Manifesto antropófago”, a sociedade brasileira surge através da oposição entre 

catequese e poder da corte de um lado, e estado de natureza de outro. Nesse embate histórico, 

apesar da aparente vitória da “cultura”, a herança africana e indígena, de cujo substrato pro-

fundo faz parte o antigo direito de vingança na antiga sociedade tribal, subsiste na psique 

dos convertidos. Sob o verniz das instituições importadas, ficaram vivas a política e a econo-

mia primitivas, por baixo dos ouropéis da arte europeia, as fantasias indígenas. No Mani-

festo, os mitos primitivos são tirados das reservas mnemônicas da imaginação e atirados sa-

                                                 
4 NUNES, Benedito. “Antropofagia ao alcance de todos”, em ANDRADE, Oswald de. Do pau-brasil à antropo-
fagia e às utopias. Obras completas, volume 6. Rio e Janeiro: Civ ilização Brasileira, 1970; p .xxv. Manuel da 
Nóbrega observou que “de todos os povos fantásticos, aquele que esteve mais ligado, pela imaginação dos euro-
peus à Terra do Brasil foi, incontestavelmente, o dos Canibais”. NÓBREGA, Manuel da. Cartas do Brasil. Rio 

de Janeiro: Ed. Academia Brasileira, 1931. 
5 Traduções de SERRES, Michel. Le tiers-instruit. Paris: François Bourin, 1991; p.110. 
6 NUNES, op.cit., p.xxv i. 
7  ANDRADE, Oswald. “Schema ao Tristão de Athayde”, em Revista de Antropofagia. São Paulo, maio, 1928; 
p.3. O texto responde ao intelectual católico Tristão de Athaide, que entreviu no radicalismo da concepção mo-
dernista um reflexo lamentável da dissolução e da “anarquia dos tempos modernos”. Cf. NUNES, op.cit., p.x l. 



tiricamente contra os emblemas da cultura “oficial”. Sol, Cobra Grande, Jaboti, devoram Go-

ethe e Vieira, em um rito antropofágico, capaz de trazer à tona o que foi recalcado pelos co-

lonizadores e capaz de abrir a consciência aos arquétipos do pensamento selvagem: “Contra 

a realidade social, vestida e oppressora, cadastrada por Freud – a realidade sem complexos, 

sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias”.8  Nesse ato vingativo de reintegração 

de posse, o “antropófago” aparece aparentado ao primitivo socializado de Rousseau, que con-

seguira viver num estado de equilíbrio, entre Cultura e Natureza.  

 Oswald não ficou imune ao fascínio que a palavra “canibalismo” exercia sobre alguns 

participantes do surrealismo (Picabia, por exemplo, a revista Cannibale9 ). E nas palavras de 

um europeu, “quando um costume exótico nos cativa, a despeito (ou por causa) de sua apa-

rente singularidade, é que, geralmente, ele nos apresenta, como um espelho deformante, 

uma imagem familiar e que nós reconhecemos, confusamente, como tal, sem conseguir ainda 

identificá-la”.1 0  Entretanto, o uso do termo pelos modernistas brasileiros adquire um caráter 

distinto, por se tratar menos de um fascínio pelo exótico do que do reconhecimento de uma 

realidade própria: o que para o artista europeu era exotismo, para o brasileiro era introspec-

ção. Essa distinção é explicitada na análise de Eduardo Subirats:  

 
Os aspectos programáticos mais salientes do Pau-Brasil e da Antropofagia implicam, em 
matéria de mudança, valores que nas vanguardas europeias só tiveram uma importância 
marginal: uma nostalgia do passado que remontava às tradições orais e mitológicas das 
culturas antigas da América, a recuperação de uma memória histórica seriamente danifi-
cada pela lógica missionária da colonização e o projeto profundamente inovador de inte-
grar a moderna civilização tecnológica numa concepção radicalmente pagã da natureza e 
da existência humana. Nada disso pode ser identificado nos programas futuristas de Mi-
lão, nem nos escândalos dadaístas de Berlim, nem mesmo na filosofia estético-política do 
surrealismo de Paris.1 1  
  

 Não se trata apenas de uma tradução das vanguardas europeias para uma língua com 

sotaque tropical e selvagem: a mais notória das diferenças envolvidas na apropriação do 

termo diz respeito à intenção de expor, nos manifestos, as raízes da civilização brasileira ob-

nubliadas pelas relações colonial e neocolonial. Oswald enfrenta a imposição colonizadora 

de paradigmas éticos, linguísticos e epistemológicos – e a reiteração destes nas modernas 

importações de modelos artísticos e culturais europeus, no “internacionalismo provinciano” 

                                                 
8 ANDRADE, “Manifesto Antropofago”, op.cit., p.7 . 
9 Cf. Dada n.7 . Paris: DADAphone, 1920.    
1 0 LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Trad. Maria Celeste da Costa e Souza e Almir de Oliveira 
Aguiar. São Paulo: Ed. Nacional, 1966; p.27 5.  
1 1  SUBIRATS, Eduardo. A penúltima visão do paraíso. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Studio Nobel, 2001; 
p.55. 



– reivindicando, simbolicamente, o ato dos primeiros indígenas diante do invasor estran-

geiro: a vontade de apropriar-se, de devorar e deglutir o outro. Enquanto as vanguardas eu-

ropeias em sua crítica à racionalidade em curso viam-se jogadas em um não-lugar de um 

futuro a ser criado, o projeto antropofágico tinha uma referência concreta: a consciência – 

mesmo que fortemente fantasiosa – de uma história posta à margem. A realidade brasileira 

oferece nos aspectos populares e cotidianos de seu até então depreciado legado histórico in-

dígena – a abstração pictórica, o entrelaçamento da beleza no cotidiano, a nudez, os espaços 

vazios da arquitetura, os ritmos de vida, de cantos e danças das tribos – elementos que de-

notam uma prodigiosa liberdade e uma amplitude criativa próprias e, por isso, incompará-

veis. A Antropofagia busca na memória cultural, no antigo relacionamento harmonioso entre 

natureza e civilização, no prazer sem culpa, os argumentos para rejeitar “uma opressão civi-

lizatória magnificamente emperiquitada”.1 2  A imersão criativa nas próprias raízes étnicas, no 

diálogo com a tradição e com os símbolos populares, foi o ponto de partida de uma visão de 

mundo prospectiva. Segundo Subirats,  

 
Os “antropófagos” brasileiros descobriram na própria realidade histórica, nas línguas in-
dígenas e nas expressões artísticas populares aquele princípio criador capaz de gerar o 
novo em termos formais e em termos de uma utopia social de sinal emancipador.1 3  
  

 Não escapa, entretanto, ao filósofo europeu a necessidade de uma ruptura radical para 

se mudar um paradigma: mesmo quando o novo parte do que já existiu faz-se necessário ao 

espírito libertário romper com o modelo em curso e desnudá-lo criticamente, em suas pala-

vras, “tirar-lhe aquelas roupas que as estratégias missionárias lhe haviam imposto como 

meio de destruição de sua autonomia”.  

 O “Manifesto antropófago” vai além da mera rejeição ao colonizador e destruição de 

seus símbolos. Trata-se de criar o novo na deglutição tanto dos traços mnemônicos das anti-

gas culturas quanto da atualidade da técnica. Conforme Oswald, “não se deve confundir volta 

ao estado natural (o que se quer) com volta ao estado primitivo (o que não interessa)”. É 

“facílimo ser antropophago. Basta eliminar a impostura”. Nós, “filhos do sol, mãe dos viven-

tes. Encontrados e amados ferozmente, com toda hypocrisia da saudade, pelos immigrados, 

pelos traficados e pelos touristes. No paiz da cobra grande”, diz o Manifesto, “queremos a 

                                                 
1 2 Ibidem, p.97. 
1 3 Ibidem, p.158. São da mesma página as próximas citações. 



revolução Carahiba. Maior que a revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas effi-

cazes na direcção do homem”.1 4  O pensamento antropofágico mastiga, tritura, devora: pra-

tica a deglutição intelectual. No “Abre-Alas” de abertura do primeiro número da Revista de 

Antropofagia, Antonio de Alcântara Machado revela que a experiência moderna “acabou des-

pertando em cada conviva o apetite de meter o garfo no vizinho”. E explica: “o antropófago 

come o índio e come o chamado civilizado: só ele fica lambendo os dedos”.1 5  Encontramo-

nos diante da proposta de um novo cultural hero cujo estofo é o homem natural aliado ao 

homem moderno desnudado pela psicanálise, cujo motor é a utopia, cujo projeto é iluminar 

o centro a partir da periferia marginal.  

 Lembrando a colonização do imaginário, o “Manifesto antropófago” ultrapassa os li-

mites da razão colonizadora e, ao invés de apresentar-se como vítima, tripudia: “não foram 

os cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque 

somos fortes e vingativos como o Jaboty”.1 6   Vale lembrar que, no Brasil, “vingar” significa 

também crescer, prosperar, como as flores que vingam. 

O foco aqui é o que atravessa a apropriação cultural. No caso da cultura de um povo 

que sofreu o processo de colonização, tão importante quanto perceber o que existe de próprio 

no modo como a cultura dos colonizadores foi apropriada é considerar o teor de apropriação 

presente no que é considerado próprio da cultura dos colonizadores, isto é, o quanto as cul-

turas dos colonizadores são apropriações de outras culturas, inclusive daquelas dos coloniza-

dos, como ressalta o Manifesto Antropófago. 

A esse respeito, vale destacar a recorrente apropriação, em textos ensaísticos, poéticos 

e ficcionais, no Brasil e em outros países da América Latina, das personagens criadas por 

Shakespeare, em A tempestade (1612), Caliban, Ariel e Próspero.1 7  As dramatis personae – 

que em um primeiro momento podem ser consideradas como alegorias das fantasias euro-

peias, sobre si mesmo e sobre o outro mundo, surgidas a partir dos grandes “descobrimentos” 

– foram amplamente apropriadas por artistas e pensadores brasileiros e latino-americanos 

para caracterizar a situação colonial, pós, neo ou anticolonial em que se encontram e realizam 

suas atividades. A poética shakespeariana da dupla imagem, maravilhosa e bárbara, provo-

cada pelos relatos a respeito de terras e povos antes desconhecidos, é apropriada para forjar 

identidades culturais duplas.  

                                                 
1 4 ANDRADE, “Manifesto Antropofago”, op.cit., p.3. 
1 5 MACHADO, Antonio de Alcântara. “Abre-Alas”, em Revista de Antropofagia, op.cit.; p.3. 
1 6 ANDRADE, “Manifesto Antropofago”, op.cit., p.7 . 
1 7  A apresentação dessa atitude tem como princípio e guia o texto de FONSECA, Jair Tadeu. “Alegorias literárias, 
fantasmagorias da cultura”, em Gragoatá, n.20. Niterói: Ed. UFF, 2006.   



Enquanto Próspero costuma aparecer como alegoria do poder colonizador, Ariel e Ca-

liban como modalidades distintas produtoras do trabalho artístico e intelectual na situação 

de colonizado. As terras selvagens inspiram Shakespeare, a república ideal apresentada na 

primeira cena do segundo ato de A tempestade “é inspirada nos Ensaios de Montaigne, tra-

duzidos para o inglês por Florio, em 1603. No Museu Britânico conserva-se um exemplar 

dessa obra, que passa por ter pertencido a Shakespeare”.1 8  E as figuras shakespearianas são 

de volta apropriadas pelos habitantes das terras inspiradoras que as tomam como imagens 

de si mesmos. E deste modo, o dado e a ficção, o cosmopolitismo e a rudeza, o colonizador e 

o colonizado são mediados – e mais que isso, têm mesmo suas fronteiras, senão dissolvidas, 

certamente ultrapassadas – pela arte, que retroage sobre o chamado mundo real.  

Ao longo das apropriações alegóricas, realizadas por intelectuais e artistas brasileiros, 

Ariel e Caliban foram respectivamente identificados ao espírito e ao corpo, à arte e à natureza, 

ao inefável e ao material, ao baixo e ao elevado, ao belo e ao feio, em suma, ao “bom” e ao 

“mau” selvagem. Sob as máscaras de Ariel e Caliban, “é possível perceber a alternância das 

posições políticas dos intelectuais e artistas”, escreve Fonseca, “entre a crença e o desencanto, 

o colaboracionismo e a rebeldia, a alienação e o engajamento, o elitismo e o populismo, a 

venalidade mercenária e a independência altruísta, a reação e a revolução”.1 9  Essas corres-

pondências, entretanto, deixam de ser estanques quando o polo canibalesco–antropofágico 

começa a ser valorizado positivamente.  

O procedimento de apropriação subversiva já figurava na conhecida passagem da peça 

quando Caliban recusa-se a obedecer às ordens de Próspero e relembra que era ele o dono da 

terra: “Esta ilha é minha; herdei-a/ De Sicorax, a minha mãe. Roubaste-ma;/ Adulavas-me, 

quando aqui chegaste;/ Fazias-me carícias e me davas/ Água com bagas”, relembra o nativo, 

“naquele tempo, tinha-te amizade,/ mostrei-te as fontes frescas e as salgadas,/ onde a terra 

era fértil, onde estéril.../ Seja eu maldito por havê-lo feito”.2 0  Próspero enfrenta a acusação 

                                                 
1 8 NUNES, Carlos Alberto. “Introdução” em SHAKESPEARE, William. A tempestade. São Paulo: Melhoramen-
tos, s.d; p.33. A influência da leitura dos Ensaios de Montaigne em A tempestade  foi muitas vezes assinalada, 
por exemplo: “O grande poeta inglês leu os Essais em uma tradução de Fioro, então corrente em seu pais”. 
FRANCO, Affonso Arinos de Mello. O índio brasileiro e a revolução francesa. A origem brasileira da teoria da 
bondade natural. Rio de Janeiro: José Oly mpio, 1937; p.196. A esse respeito, ver PICCHIO, Luciana Stegagno. 
“O imaginário europeu e o ‘mau selvagem’ de Montaigne a Shakespeare”, em ARAGÃO, Maria Lúcia e MEHY , 
José Carlos (Org.). América: ficção e utopias. São Paulo: Edusp, 1996.    
1 9 FONSECA, op.cit., p.229. 
20 SHAKESPEARE, William. A tempestade, op.cit., p.54-5. No original: “This island’s mine, by  Sicorax my 
mother,/ Which thou takest from me. When thou camest first,/ thou strokedst me, and made much of me; 
wouldst give me/ Water with berries in’t […] and then I loved thee,/ And show’d thee all the qualities o’t he isle,/ 
The fresh springs, brine-pits, barren place and fertile;/ Cursed be I that did so!” SHAKESPEARE, William. The 
Complete Works. Oxford: The Shakespeare Head Press, 1994; Act I - Scene II, 332-340, p.1140. 



do agora escravo dizendo que, entre outras supostas vantagens advindas da dominação, ha-

via-lhe ensinado sua língua, mas Caliban devolve: “A falar me ensinastes, em verdade./ Mi-

nha vantagem nisso, é ter ficado/ sabendo como amaldiçoar”.2 1   

Em A tempestade, a controversa figura do selvagem desdobra-se em duas: no canibal 

e no espírito puro; e Próspero domina os dois únicos habitantes insulares – o ser humano 

descrito como monstro e o espírito sem forma – através do poder mágico adquirido em anos 

de leitura. Ariel já havia sido dominado pelos feitiços de Sicorax, mãe de Caliban, uma bruxa 

feiticeira nascida na, e expulsa da, Argélia. O nobre europeu libertou o espírito aprisionado 

em uma forma da natureza para torná-lo seu escravo, assim como escravizou Caliban, o an-

tigo soberano da ilha. Ambos, portanto, Ariel e Caliban desejam libertar-se dos feitiços de 

Próspero, cuja arte consiste em infligir-lhes, sem lhes tocar, terríveis sofrimentos; seu saber 

abstrato transforma-se em poder material. Quando Caliban, ao encontrar os mais toscos dos 

navegantes náufragos (o bobo e o despenseiro bêbado, únicos personagens que não falam em 

versos), e planejar com eles dar cabo de seu senhor, Próspero, adverte-os por três vezes que 

é preciso primeiro tomar-lhe os livros: tudo parece girar em torno da linguagem – capaz de 

abrir caminho para a maldição e também para o domínio dos espíritos. Ao que se revela mais 

disposto a levar o plano adiante, o selvagem explica que ele pode matar Próspero “após o teres 

privado de seus livros [...] é preciso que te lembres/ de lhe tomar os livros, pois, sem eles/ é 

um palerma como eu [...] Basta queimar-lhe os livros”.2 2  O saber do amo também é uma apro-

priação, revela o selvagem. 

 Dentre as apropriações destes personagens, realizadas na América Latina e apresenta-

das por Fonseca, vale destacar a apresentada pelo poeta Álvares de Azevedo, no prefácio à 

segunda parte da Lira dos vinte anos (1853), onde elas aparecem como máscaras da ambi-

guidade do próprio poeta: “Depois de Ariel esbarramos em Caliban. A razão é simples. É que 

a unidade deste livro funda-se numa binomia. Duas almas que moram nas cavernas de um 

cérebro pouco mais ou menos de poeta escreveram este livro, verdadeira medalha de duas 

faces”.2 3   E a de Machado de Assis, no poema “No alto”: 

 
O poeta chegara ao alto da montanha, 
E quando ia descer a vertente do oeste, 

                                                 
21  Ibidem, p.56. No original: “You taught  me language; and my  profit on’t/ Is, I know how to curse. The red 
plague rid y ou/ for learning me y our language”. The tempest, op.cit., Act I – Scene II, 362-364. 
22 Ibidem, p.90-1. No original: “Having first seized his books […] remember,/ First to possess his books; for 
without them/ He’s a sot, as I am […] burn but his books”.  The tempest, op.cit., Act III – Scene II, 92, 94-96 e 
98, respectivamente. 
23 AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. Rio de Janeiro: Garnier, s/d; p.85. “Alvarez de Azevedo, ou Ariel 
e Caliban” é, justamente, o nome dado por Antonio Candido ao texto relativo a esse poeta em CÂNDIDO, Anto-
nio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos . Belo Horizonte: Itatiaia, 1987 .  



Viu uma coisa estranha, 
Uma figura má. 
Então, volvendo o olhar sutil, ao celeste, 
Ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, 
Num tom medroso e agreste 
Pergunta o que será. 
Como se perde no ar um som festivo e doce, 
Ou bem como se fosse 
Um pensamento vão, 
Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. 
Para descer a encosta 
O outro lhe deu a mão.24 

 

Não é preciso torturar o texto para perceber que, ao ver a figura má, diante da qual 

Ariel se desfaz, é Caliban “o outro” não nomeado que dá a mão ao poeta. E serve, no final do 

século XIX de pseudônimo a outro poeta, Coelho Neto, autor do Álbum de Calibã (1897). Um 

século depois, “a fantasia presente em A tempestade alimenta a narrativa, em uma mista 

chave mítico-satírica, em bases étnico-política”2 5 , do romance de Darcy Ribeiro, Utopia sel-

vagem (1982).    

Mesmo na Europa registram-se apropriações destes personagens, desde o século XIX, 

nas quais “Caliban é associado ao povo, aos trabalhadores, à vida material, Ariel representa 

os artistas e intelectuais, as atividades espirituais, enquanto Próspero encarna a junção de 

saber e poder”.2 6   

As interpretações mais originais da Tempestade foram realizadas justamente na dra-

maturgia. Em 1969, Aimé Césaire publica uma versão da peça, Une Tempête (d’après “La 

Tempête de Shakespeare – adaptation pour un théâtre nègre), na qual apresenta Caliban 

como um escravo negro, Ariel como um escravo mulato, e acrescenta um Exu, Deus-Diabo 

negro. Na segunda montagem (1990-1991) de A tempestade dirigida por Peter Brook, Caliban 

                                                 
24 ASSIS, Machado de. Poesias completas: crisálidas, falenas, americanas, ocidentais. Rio de Janeiro: Civ iliza-
ção Brasileira, 197 6; p.509.  
25 FONSECA, op.cit., p.241. 
26 Ibidem, p.225. Conforme FONSECA, op.cit., Caliban, o bárbaro nativo escravizado que tenta destronar Prós-

pero e ascender ao poder através da cultura, aparece como personificação do povo revoltado em pelo menos 
duas obras: Caliban, Suite de La Tempête (1878), de Ernest Renan e Caliban parle , de Jean Guéhenno (1928). 
Dentre os latino-americanos, destacam-se os textos Ariel e El Mirador de Próspero (1909), ambos de José Hen-
rique Rodó. Os personagens nomeiam ainda o Boletim de Ariel – Letras, Artes, Ciências, publicado primeira-
mente na década de 1930 e depois em 1970; Caliban – Revista de Cultura, criada em 1998, ambas no Rio de 
Janeiro; a rev ista cubana, Caliban, também lançada em 1998; uma outra revista Caliban, da qual saíram quatro 
números em Moçambique, de 1971 a 1972; os três volumes da antologia de poesia africana No reino de Caliban: 

antologia panorâmica da poesia africana de expressão portug uesa organizada em Portugal, por Manuel Fer-
reira, na década de 1970. Dentre as obras relativas à história da cultura, sobressaem MORSE, Richard. O espelho 
de Próspero: cultura e ideias nas Américas . Trad. Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; ARO-
CENA, Felipe e LEON, Eduardo de. El complejo de Próspero: ensayos sobre cultura, modernidad y moderni-
zación en América Latina. Montevideo: Vintén, 1993; e MANNONI, Octave. Prospero e Caliban: The Psychol-
ogy of Colonization. Trad. Pamela Powesland. New Y ork: Frederick A. Praeger Publishers, 1993.  



é interpretado por um ator branco e tanto Ariel quanto Próspero por atores negros, em um 

notável exercício de ultrapassagem dos limites dos paradigmas em curso.  

Essa alteração e alteridade adapta-se perfeitamente à nomeada “inconstância da alma 

selvagem”, expressão usada pelos jesuítas diante do fato de os índios não oferecerem qual-

quer resistência ativa à mensagem bíblica, parecerem dispostos a tornarem-se cristãos e, 

quando os padres julgavam-nos conquistados voltarem aos antigos costumes. Essa posição 

fica bastante clara no relato de Léry, onde se lê que, depois de um discurso com vistas à cate-

quese, 

 
Graças à eficácia que Deus emprestou às nossas palavras, ficaram os Tououpinambaoults 
tão tocados que não só vários deles prometeram seguir nossos ensinamentos e não mais 
comer carne humana, mas ainda se ajoelharam conosco enquanto rezávamos [...] Depois 
dessa cena, encaminharam-nos os selvagens a redes de algodão para que repousássemos; 
antes, porém, de começar a dormir já os ouvíamos cantar todos juntos que, para se vinga-
rem de seus inimigo, deviam aprisionar e comer o maior número deles impossível. Eis um 
belo exemplo da inconstância desse povo e da natureza corrupta do homem.27    

 

Na mistura da disposição em ouvir as pregações alheias com a recusa em esquecer as 

fábulas dos ancestrais, de volubilidade com obstinação, de docilidade com recalcitrância, 

pode-se perceber o desejo de ser outro, mas de um modo original e desafiador, i.e, segundo 

os seus próprios termos.  A identidade surge como um nexo de relações e não uma fronteira 

a ser defendida. Em uma espécie de “Aufhebung antropofágica (no sentido oswaldiano”), a 

avançada tecnologia dos invasores levou à identificação destes com os “Karaíba (termo que 

qualificava os demiurgos e heróis culturais, dotados de alta ciência xamânica)”,2 8  levou ao 

desejo de absorver este outro e de, neste movimento, alterar-se.  

A cultura concebida como um sistema de crenças ao qual os indivíduos aderem religi-

osamente não encontrou acolhida entre os índios, em cuja sociedade ela, a cultura, pode ser 

percebida não como um sistema de crença e sim como um dispositivo de processamento des-

tas, como uma matriz de inteligibilidade. Os viajantes parecem ter percebido isso de alguma 

forma, quando ao relatarem que os “selvagens” não tinham nem fé, nem lei, nem rei, relacio-

nam essa tripla ausência à falta das consonantes f, l, e r na língua Tupi. O primeiro a registrar 

essa inexistência parece ter sido Pero de Magalhaes Gandavo: em suas palavras, a língua tupi 

                                                 
27  LÉRY , op.cit; p.214. Sobre o hábito de devorar os inimigos como empecilho à conversão dos índios, ver 
D’EVREUX, Padre Y ves. História das coisas mais memoráveis ocorridas no Maranhão nos anos de 1613 e 

1614. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro, 2009; p.383ss. Sobre a inconstância indígena, já foi escrito que, 
“como eles não tenham nenhuma lei, nem coisa entre si que adorem, é -lhes muito fácil tomar essa nossa. E 
assim também com a mesma facilidade, por qualquer coisa leve, a tornam a deixar”. GANDAVO, Pero de Ma-
galhães. A primeira história do Brasil. História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos 
Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004; p.169. 
28 Ibidem, p.201. 



“carece de três letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de es-

panto, porque assim não tem Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem desordenada-

mente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida”.2 9  A ausência de um poder cen-

tralizador dificultava a conversão. “Os brasis não podiam adorar e servir a um Deus soberano 

porque não tinham soberanos nem serviam a alguém. Sua inconstância decorria, portanto, 

da ausência de sujeição”.3 0   

O avesso da inconstância anímica era o desejo de vingar-se: as sociedades indígenas 

eram estruturadas em função da vingança, a importância social estava diretamente ligada ao 

número de inimigos mortos. Vingar-se era consubstancial a ser homem. E devorar a carne do 

inimigo constituía a forma máxima de vingar-se e revelava que o impulso motor da sociedade 

tupinambá era absorver o outro; o corpo social era determinado por este. Todo a sociedade 

comia do morto, exceto o matador – “aquele que o matou não come dele nada”3 1  – que ficava 

recluso, intocável, e dialogava, i.e, ouvia as ameaças do condenado de que seus parentes iriam 

comer os que agora o aprisionavam, como já haviam comido outros antes. Enquanto a comu-

nidade transformava-se em uma malta, o matador conduzia as regras e orquestrava a ceri-

mônia. Depois desta, recebia um nome novo. Como rito, “era uma honra morrer e ser co-

mido”.3 2  Os selvagens “esperam somente pela morte, com a qual contam em grande estilo e 

glória, esperando ser corajosamente vingados”.3 3  O prisioneiro era muito bem tratado pela 

tribo até o momento da execução, quando ele sabia que seria morto e também que seus pa-

rentes vivos vingá-lo-iam. “Segundo os índios, é impossível vingar-se da morte em si mesma, 

que ofende e mata a todos, mas pode-se muito bem vingar os que foram mortos”, escreve 

Thevet, ampliando o alvo da vingança da tribo de um prisioneiro para a morte em si mesma, 

                                                 
29 GANDAVO, op.cit., p.135-6. Aos indígenas, confirma Gabriel Soares de Sousa, “faltam-lhes três letras do ABC, 
que são F, L, R grande ou dobrado, coisa muito para se notar; por que senão tem F é que não tem fé em nenhuma 
coisa que adorem [...] se não tem L na sua pronunciação, é que não  tem lei alguma que guardar, nem preceitos 
para se governarem, e cada um faz lei a seu modo [...] E senão tem essa letra R, é porque não tem rei que reja e 
a quem obedeçam, nem obedecem a ninguém e cada um v ive ao som de sua vontade”. SOUSA. Gabriel Soares  
de. Tratado descritivo do Brasil em 1587 . São Paulo: Hedra, 2010; p.293. Simão de Vasconcelos, no livro I, 
n.116, da Crônica da Companhia de Jesus (1663), reitera que os índios “vivem ao som da natureza, nem seguem 

fé, nem lei, nem rei (freio commum de to do homem racional. E em signal desta sua singularidade lhes negou 
também o autor da natureza as letras F, L, R”; observações semelhantes encontram -se na História do Brasil, de 
Frei Simão de Salvador, e no relato do holandês Barleus , In Bresilia sub Prefectura Illustrissimi Comitis Mau-
ritii Nassoviae  (Amsterdam, 1647 , p.21), conforme registrado por FRANCO, op.cit., p.234-5. 
30 CASTRO, Eduardo Viveiros de. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São 
Paulo: Cosac & Naify , 2002, p.216-7. Na sequência, o autor graceja: “Os Tupinambá faziam tudo quanto lhes 
diziam profetas [caraíbas ik] e padres – exceto o que não queriam”. Ibidem, p.219.  
31  GANDAVO, Pero de Magalhães. A primeira história do Brasil. História da província de Santa Cruz a que 
vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004; p.160. 
32 CARDIM, Fernão. Tratados da terra e da gente do Brasil. São Paulo: Hedra, 2009; p.190. 
33 THEVET, André. A cosmografia universal de André Thevet, cosmógrafo do rei. Rio de Janeiro: Fundação 
Darcy  Ribeiro, 2009; p.166. Thevet compara essa nobre expectativa com a do “tolo filósofo Diógenes, o cínico, 
que queria seu corpo exposto e à mercê das feras”. Ibidem, p.93. 



e os indígenas “tendo, acima de tudo essa vingança arraigada em sua alma, na esperança de 

que sua morte será vingada, eles não a sofrem, mas regozijam-se dela e a ela entregam-se 

alegremente.”3 4  Nesta perspectiva, a vingança, impulso motor da sociedade tupinambá, e a 

antropofagia, forma extrema de levá-la a cabo, revelam-se como uma forma de superar o in-

desejado fato da morte. Assim como suas qualidades, as carnes do morto permanecem vivas, 

“vingam”, nos corpos dos vivos. “A vida é devoração pura”.3 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Ibidem, p.157 . 
35 ANDRADE, “A crise da filosofia messiânica”, op.cit., p.77.  



Aspectos filosóficos da vingança canibal: alteridade e antropofagia 

 

Mariana Fidelis1 

À memória do Caboco Capiroba. 

 

Propomos uma abordagem filosófica da vingança naquela que poderia ser uma de suas 

formas mais bem acabadas: a da antropofagia. Desde os primeiros relatos acerca desta prá-

tica, os exploradores europeus destacavam com horror a selvageria da vingança nestes r itu-

ais; porém, curiosamente, revelavam também o bom tratamento dos canibais para com seus 

inimigos cativos. Esta suposta contradição [entre gentileza e violência extrema] abre a possi-

bilidade de entender a vingança antropofágica sob outro parâmetro que não aquele da vin-

gança como ódio, em contraposição ao amor do perdão cristão. Gostaríamos, então, de inves-

tigar as relações com a alteridade que se desdobram da vingança compreendida dentro da 

antropofagia tupinambá. Seja na cumplicidade com a qual os prisioneiros eram socializados, 

seja na relação de afinidade e incorporação do próprio ato canibal, poderíamos entrever outra 

forma de vínculo com o inimigo, considerado então como digno de digestão. Dialogaremos, 

em especial, com as interpretações do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro que enfatizam 

o processo de absorção do outro na vingança antropofágica como um modo de contato vital 

com a alteridade, expressão de uma incompletude ou heteronomia. 

Encontramos uma expressão da vingança tratada como arte (e filosofia) naquela que 

poderia ser uma de suas formas mais bem acabadas: a da antropofagia. Aquilo que há muito 

fora deixado para trás e transformado em tabu pela civilização europeia era praticado no Bra-

sil até o século XVI entre os Tupinambás como destino necessário de seus inimigos prisionei-

ros de guerra. Desde os primeiros relatos acerca da cultura daqueles selvagens encontrados 

no Brasil, os exploradores europeus destacavam com horror a barbaridade de sua vingança 

canibal.  

Uma das principais referências para a caracterização deste encontro é o testemunho 

publicado em 1557 do alemão Hans Staden sobre suas viagens e seu cativeiro entre os tupi-

nambás da região do litoral paulista. Ao longo de seu relato, percebemos como a vingança 

regula (e é regulada por) uma intricada rede de relações sociais entre amigos e inimigos, 

sendo amigo todo inimigo de seus inimigos, e sendo inimigo todo amigo de seus inimigos. 

Staden viveu nove meses como prisioneiro dos tupinambás (passando de um lado pro outro 

                                                 
1  Doutoranda UNB. 



da relação), participando e vendo de perto seus hábitos de caça, guerra e todo o processo de 

preparação e execução das cerimônias antropofágicas, esperando o dia em que viveria a sua 

própria. Dia que nunca chegou, pois que conseguiu escapar com vida, retornar a sua terra 

natal, e escrever suas memórias, descrevendo, em termos gerais, a prática canibal tupinambá.  

Segundo Staden, primeiro, os indígenas capturavam seus inimigos em missões de 

guerra planejadas (ao que parece) segundo seu querer e as previsões de seus sonhos. Depois 

de algum tempo de bom tratamento para com seus cativos (agradados com boa comida e com 

as visitas sexuais de mulheres da tribo), chegava, finalmente, o dia da cerimônia de execução, 

para a qual se enfeitavam, convidavam os amigos, cantavam, dançavam, brincavam e bebiam. 

Durante a cerimônia, que poderia se estender por dias, o prisioneiro era exibido no centro da 

aldeia, acompanhando de perto toda a festa de sua execução (a fogueira enorme na qual seria 

assado, a dança das mulheres que ameaçavam lhe morder e etc..). Em seu devido momento, 

o golpe mortal era deferido na cabeça (ou na nuca) por aquele guerreiro que o capturou2  (seu 

amo), utilizando um porrete preparado especialmente para a ocasião. Depois de morto, o ini-

migo era esquartejado e suas tripas e carnes, assadas e consumidas – exceto pelo guerreiro 

que havia executado a vingança. Aquele que matava era o único impedido de comer a carne 

do inimigo, sua ‘recompensa’ era outra: ele passava por um processo místico e sobrenatural 

de nomeação, em que ganhava mais um nome – “e o mais nobre entre eles, [afirma Staden] 

é o que tem mais nomes desta espécie” (1900, p. 141).  

Segundo Florestan Fernandes, na fundamental obra “A função social da guerra na so-

ciedade tupinambá” de 1952, este era um momento que ocupava lugar de destaque na forma-

ção da personalidade masculina tupinambá. A execução cerimonial de um inimigo era o que 

ocasionava o rito de passagem de um jovem guerreiro, e lhe tornava apto a participar das 

instituições sociais da vida adulta, tais como o discurso público e o matrimônio (2006, p. 

244). Para Florestan, este seria um dos indícios da função essencial que ocupava a guerra na 

constituição da sociedade tupinambá. Na sua análise, fica clara a inadequação dos esquemas 

tradicionais de compreensão sobre o sentido da guerra na cultura tupinambá, em especial 

porque (diferentemente do contexto europeu) a guerra não estava relacionada a interesses 

econômicos de dominação. Não seria possível compreender a guerra tupinambá no formato 

de uma disputa vital com o inimigo dentro de um panorama de escassez natural/ambiental 

(FERNANDES, 2006, p. 63 - 65). Quer dizer, os tupinambás não entravam em guerra por disputa 

de território ou de recursos naturais, e nem comiam carne humana por fome ou carência de alimentos: 

 

                                                 
2 Ou outro homem da tribo que tivesse sido presenteado pelo guerreiro.  



... a documentação disponível não deixa nenhuma dúvida a respeito do fim do aprisiona-
mento de inimigos: ele não estava subordinado a motivos fisiológicos, à necessidade de 
aprovisionamento regular de carne humana, destinada à alimentação. Os tupinambá pra-
ticavam a antropofagia sob a forma ritual (...), de modo que a ingestão de carne dos ini-
migos sacrificados possuía um significado simbólico e mágico.  Portanto, o “plano animal” 
da guerra, na sociedade tupinambá, é insuficiente para explicar por si mesmo e de maneira 
imediata as origens do fenômeno no sistema organizatório tribal. (FERNANDES, 2006, 
P. 63). 

 

A guerra e o canibalismo não tinham uma justificativa fisiológica ou econômica, sua 

motivação era simbólica e social, era a vingança (FERNANDES, 2006, P. 66).  

É o que se torna claro no diálogo final do ritual de execução entre o prisioneiro e seu 

algoz. Segundo o relato de Staden:  

...aquele que deve matar o prisioneiro pega na clava e diz: “Sim, aqui estou, quero te matar, 
porque os teus também mataram a muitos dos meus amigos e os devoraram”. Responde 
o outro: “quando estiver morto, tenho ainda muitos amigos que de certo me hão de vin-
gar”. (1900, p. 155) 

 

Os tupinambás comiam seus inimigos para vingar a morte dos seus amigos e/ou ante-

passados e, se ser o ‘matador’ era um motivo de grande honra, também o era ser o ‘devorado’, 

já que morre com a certeza de que os seus lhe vingarão. Assim, o canibalismo tanto é justifi-

cado como vingança de um episódio canibal anteriormente cometido, quanto justifica (no 

futuro) outra reação ou ofensiva vingativa.  

Justificando-se apenas nesta necessidade de vingança, o canibalismo tupinambá assu-

mia, sob o ponto de vista dos testemunhos europeus, o caráter de pura crueldade. O religioso 

francês André Thevet, contemporâneo de Hans Staden, que conheceu os indígenas da região 

do Rio de Janeiro, afirmou em um de seus escritos: 

 
Se perguntar alguém por que se guerreiam reciprocamente os selvagens — visto não haver, 
entre eles, potentados e excessivas riquezas, ou visto conceder-lhes a terra incomensurá-
vel tudo o de que necessitam, bastará saber que a causa de suas guerras não se apoia em 
nenhuma razão, a não ser o desejo de vingança gratuita, tal como fazem os animais fero-
zes. Assim, incapaz de chegar a um honesto entendimento, alega essa gente, em forma de 
justificativa, simplesmente que aqueles a quem combatem são os seus contrários de longa 
data (Apud FERNANDES, 2006, p. 68). 

 
A relação do sujeito com seus inimigos, seus contrários, era marcada pela reprodução 

de um ódio gratuito, cuja origem era desconhecida. A vingança canibal marcava, então, a ani-

malidade e selvageria da cultura tupinambá, que desconhecia a racionalidade e o entendi-

mento. Isto é o que aparece como uma espécie de desumanidade dentro de uma das passa-

gens mais interessantes do relato de Hans Staden, quando o chefe da tribo que lhe mantém 

refém oferece a ele um pedaço de carne humana sacrificada no ritual:  

 



E o mesmo Konian Bebe [o rei chefe da tribo] tinha uma grande cesta cheia de carne hu-
mana diante de si e estava comendo uma perna, que fez chegar perto da minha boca, per-
guntando si eu bem queria comer. Eu respondi que nenhum animal irracional devora o 
outro, como podia então um homem devorar um outro homem? (1900, p. 100). 

 
No sentido de responder esta pergunta, devemos nos deter, então, sobre a relação que 

se estabelece entre o sujeito canibal e seu outro, seu inimigo. Gostaríamos de entender, de 

um ponto de vista filosófico, que relações de alteridade se estabelecem na vingança canibal.  

Segundo nossa perspectiva, a interligação entre vingança e antropofagia seria capaz de reve-

lar uma relação de dependência entre o sujeito e seu inimigo, superando a interpretação da 

vingança tupinambá reduzida à animalidade/desumanidade e pura crueldade. 

A complexidade desta relação fica evidente, por exemplo, na seguinte passagem do re-

lato do padre Ivo D’Evreux sobre sua viagem no começo do Séc. XVII ao norte do Brasil: 

“entre todos os vícios a que estão submetidos estes bárbaros, sobressai a vingança, que nunca 

perdoam, e a praticam logo que podem, embora a boa aparência com que tratam seus inimi-

gos reconciliados”...(Apud FERNANDES, 2006, p. 68). Evreux deixa revelar alguma surpresa 

e contraditoriedade em relação à cumplicidade dos tupinambás com seus inimigos, que eram 

bem tratados e socializados durante sua permanência como cativo. De acordo com Florestan,  

 
Os escravos eram incorporados ao grupo doméstico dos senhores e, enquanto vivessem, 
gozavam de todas as prerrogativas e garantias concedidas aos membros da tribo (...), com 
exceção daquelas que a condição de vítima necessariamente derrogava ou alienava. Toda-
via, estas não alcançavam uma expressão suficientemente forte para reduzir os escravos a 
um estado de degradação moral ou social. (2006, p. 318) 

 
Podemos dizer, então, que o comportamento vingativo tupinambá, embora de fato car-

regasse toda uma carga de crueldade e violência, não correspondia exatamente a uma relação 

de ódio e degradação esperada dentro do esquema compreensivo da vingança na cultura 

cristã.  

Dentro dos limites de nossa pesquisa, podemos dizer que, no Cristianismo, o desejo de 

vingança é entendido especificamente como uma relação de ódio entre inimigos3, o que (gera 

e) justifica no costume e na ‘moral’ das guerras, toda crueldade e devastação sobre os venci-

dos. Em contraposição à ferocidade desse comportamento vingativo (associado aos pagãos e 

bárbaros), encontramos a misericórdia do Deus trazido pela palavra de Cristo4 . O manda-

mento maior de amar ao próximo como a si mesmo recusa a vingança, em favor do perdão e 

                                                 
3 Cf. St. Agostinho, Cap. VIII, Livro Terceiro das “Confissões”.  
4 Cf. St. Agostinho, Cap. VII, Livro Primeiro d’ “A cidade de Deus”.  



do sacrifício por parte do bem aventurado que oferece a outra face5 . Assim, a palavra de Cristo 

se contrapõe à lógica pagã de amar apenas àqueles que são amigos e desprezar e ferir os ini-

migos: a moral cristã requer a perfeição misericordiosa daquele que ama também seus inimi-

gos. Para nosso intuito seria importante perceber como, de uma forma ou de outra, se esta-

belece uma relação hierárquica, que inferioriza o inimigo, ou outro, em relação a si mesmo. 

Isto é, se, por um lado, a vingança é entendida como e degradação, por outro, o perdão é 

entendido dentro de uma relação que não é de igual para igual entre o sujeito e seu inimigo 

porque, afinal, estabelece alguma superioridade (elevação/grandeza da alma) na perfeição ou 

bem-aventurança daquele que perdoa. 

Por sua vez, a relação dos tupinambás com seus inimigos é constituída de inegável 

violência mas, ao mesmo tempo, de determinada paridade e capacidade de integração, reve-

lando outro esquema de relação com a alteridade. Esta capacidade de integração é o que Flo-

restan chama de “indiferenciação notada na definição do antagonista” (2006, p. 63), no sen-

tido de que a condição antagônica de inimigo não supõe uma diferenciação, distinção ou se-

paração, em relação ao sujeito, estando o inimigo de várias formas indiferenciado. Desta ma-

neira não seria possível entender a vingança tupinambá dentro de um esquema cristão de 

compreensão da vingança porque ela nega, antes de tudo, a distinção de superioridade/infe-

rioridade que não é desfeita nem mesmo com a negação da vingança pela benevolência cristã. 

Filosoficamente, podemos analisar a relação com a alteridade dentro da vingança antropofá-

gica tupinambá sob uma perspectiva de maior paridade ou igualdade na medida em que é 

entendida como uma relação necessária com o inimigo. Seja na cumplicidade com a qual os 

prisioneiros eram socializados, seja na relação de afinidade e incorporação do próprio ato 

canibal, poderíamos entrever outra forma de vínculo com o inimigo, que não é considerado 

como inferior, mas digno de digestão. O diferente / o outro do inimigo é levado em conside-

ração e incluído ou integrado na constituição do sujeito da forma mais interna possível.  

Sobre a caracterização desta relação necessária e de interdependência entre amigo e 

inimigo (entre o sujeito e o outro) na cultura tupinambá, Florestan Fernandes nos oferece 

uma perspectiva sociológica que compreende a guerra tupinambá dentro de um sentido mais 

amplo do que simplesmente a realização de um ideal de retaliação. Ela fazia parte de um 

processo maior de (re)estabelecimento (ou preservação) do equilíbrio social, biótico (no que 

se refere a adaptação ao meio humano e natural circundante) e, sobretudo, mágico-sagrado 

                                                 
5 Em Mateus Cap. 5: versículos 38 e 39, ele afirma “ 38 – Ouviste que foi dito: Olho por olho e dente por 
dente. 39 – Eu porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita,  oferece-lhe 
também a outra...”(BÍBLIA, 1981). 



da tribo, pois tratava-se de uma reparação obrigatória para com o ‘espírito’ de um parente 

morto ou de um ancestral mítico (2006, p. 415). A antropofagia realizaria então um ideal 

coletivo e social de retaliação, garantindo a participação de todos naquele ato de vingança6  e, 

com isso, reforçando a “integridade da comunhão inviolável e sagrada do nós coletivo” (2006, 

p. 419).  

O que aparece na leitura de Florestan como função social da vingança é colocado, na 

interpretação antropológica de Eduardo Viveiros de Castro (2002), como expressão mais am-

pla da cosmologia tupinambá, reforçando o caráter necessário e constitutivo da relação com 

o inimigo. Este âmbito cosmológico refere-se a uma ‘ordem global de predação’ ou ‘regime 

generalizado da diferença’ que estrutura a sociedade de fora para dentro – no sentido de que, 

por exemplo, “o axioma canibal é anterior e superior aos teoremas do parentesco” (2002, p. 

168). Quer dizer, é como se a constituição da comunidade (e a conseguinte definição de seus 

aliados ou amigos) se desse a partir de sua relação com a alteridade do inimigo: “...a predação 

do exterior surge como condição de produção do corpo social em sua dimensão interna” 

(2002, p. 167).  

Nesse sentido, o diálogo final entre a vítima e seu executor pode ser entendida como 

um momento de conscientização a respeito da dinâmica histórica na qual ambos estão loca-

lizados. Para Viveiros de Castro isso significa uma perpetuação da relação com os inimigos 

através da vingança canibal, como um ciclo sem fim entre a memória (2002, p. 233) e a espera 

ou projeção futura, porque deixa aberto o retorno vingativo. A vingança pode se vista, então, 

como um contato vital, um motor que preserva as relações (mesmo que de inimizade) com o 

outro, e assim reproduzia a imortalidade do corpo social. Nas palavras de Viveiros: “A imor-

talidade era obtida pela vingança, e a busca da imortalidade a produzia” (2002, p. 234).  

O caráter constitutivo desta relação com o inimigo pode ser entendido ainda através 

da dimensão interna do próprio ato de digestão. A relação inicial de distanciamento com o 

inimigo é superada pela afinidade da incorporação e consaguinização do canibalismo: pro-

movendo uma identidade interna da digestão (ou uma cópula carnal entre o si e o outro).  

Para Eduardo Viveiros de Castro isso impõe um regime de constituição do sujeito que não é 

o mesmo do esquema da filosofia moderna de produção (autônoma) de si (e posterior pro-

blematização acerca da relação com  outro), mas o do que ele chama de “predação ontológica”, 

como um processo que exige o outro, sua presa, a ser digerida e incorporada. 

                                                 
6 Cf. FF, 197 0, p. 327 . 



O canibalismo, enquanto modelo de relação com a alteridade, impõe uma alteração de 

si decorrente da absorção do outro, fazendo da troca e não da identidade o valor fundamental 

dessa cultura (VIVEIROS, 2002, p. 206-207) – o que justifica, em última instância, determi-

nada maleabilidade ou o que Viveiros chama de inconstância da alma selvagem. Este pro-

cesso de “autodeterminação pelo outro” (VIVEIROS, 2002, p. 263) caracteriza a vingança 

antropofágica como expressão da incompletude ou indispensabilidade da alteridade, “mani-

festação de uma heteronomia primeira” (VIVEIROS, 2002, p. 241) que caracterizaria uma 

filosofia ou metafísica canibal: “constituição imanente, e subversão intrínseca, do interior 

pelo exterior” (2002, p. 180).  

Impossível não reconhecer a aproximação do que seria esta compreensão selva-

gem/tupinambá da alteridade com algumas discussões da filosofia contemporânea, especial-

mente no âmbito da crítica da identidade e reconhecimento da alteridade7 . Curioso é perceber 

que a pesquisa filosófica no Brasil não tenha se voltado para esta aproximação, deixando de 

lado a análise da herança tupinambá e suas repercussões na nossa realidade. Esta tarefa tem 

sido desenvolvida, sobretudo, pela literatura e crítica literária, se lembrarmos da conclama-

ção à antropofagia de Oswald de Andrade que dá abertura para uma discussão sobre o hibri-

dismo como caráter fundamental da cultura brasileira. Tarefa enfrentada também dentro do 

universo acadêmico brasileiro desde a década de 30 pela sociologia (se lembrarmos de Gil-

berto Freire, Sergio Buarque de Hollanda e o próprio Florestan Fernandes) e, mais recente-

mente, pela antropologia de Viveiros de Castro, se apropriando de termos por excelência fi-

losóficos e ocupando o espaço deixado vazio pela filosofia.  

Afora a resolução destas questões, o fato é que, no caso tupinambá, a vingança voltou-

se contra o vingador. A condição guerreira dos tupinambás se voltou contra eles mesmos na 

medida em que os portugueses passaram a usar essas guerras em favor de si, colocando uns 

índios contra os outros e facilitando, afinal, sua dominação. Darcy Ribeiro (1995, p. 143) es-

tima que nos dois primeiros séculos de colonização a população indígena no Brasil tenha sido 

reduzida em 60%, caracterizando um extermínio genocida que deixa, por fim, a pergunta so-

bre quem eram de fato os selvagens e desumanos.  
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Quibungos: A vingança do pó 
 

Hilan Bensusan (UnB) 
 
1.  

O que que você fez para merecer isto? O merecimento apela para uma transação ainda 

que implícita: aqui se faz, aqui se paga. Mérito. Quem tem mérito tem uma recompensa espi-

ritual devida, diz a etimologia de meritum.  Meritum tira merecimento, e tira ter direito, por 

exemplo, à merenda. Mérito diz respeito a uma contrapartida por um serviço prestado. (E 

demérito ao uma contrapartida a um estrago ocasionado.) Meritum aponta para uma dívida, 

portanto, a um estado em que há um crédito – ter um mérito é como ter um crédito. Porém 

não se trata apenas de ter um crédito em uma instituição, em um sistema financeiro ou em 

um cartório de registros específico. O mérito é cósmico – ele aponta para uma justiça de tran-

sações cósmicas, recompensas cósmicas, contrapartidas cósmicas, serviços cósmicos, estra-

gos cósmicos. O mérito se insere em um sistema de reparação, aquilo que associa à origem 

do mal – o mal surge de alguma parte e, de modo recôndito ou explícito, da ação de alguém. 

O mérito invoca alguma agência – se o que se passa comigo tem mérito ou demérito é porque 

há algum responsável pelas contas destas transações cósmicas. Aqui se faz, aqui se paga. Po-

rém, como formulava em sua primeira lei da ecologia humana Garrett Hardin, não se pode 

fazer uma coisa só. Hardin ele mesmo, depois de pregar o controle populacional por anos, se 

matou aplicando-se auto-eutanásia e deixando 5 filhos.  

O discurso do mérito é o discurso da agência – e se o mérito está disperso, também 

está dispersa a agência. Uma ação pode ter mérito em uma praça – por exemplo, junto aos 

beneficiários de energia mais barata – e demérito em outra praça – por exemplo, junto aos 

rios, aos patos, à Gaia.  É por isso que Isabelle Stengers fala da intrusão de Gaia. Não é, como 

deixa clara a ideia de Lovelock de uma vingança de Gaia, que a Terra chegou agora e instituiu 

sua jurisprudência. É que seu tempo é outro. Ou bem, seu tempo era outro antes do antropo-

ceno. A intrusão de Gaia não é primordialmente a intrusão de uma vingança, nem uma de-

claração de guerra, nem mesmo a descoberta de uma outra forma de vida que se mistura ela 

mesma com a vida mesma no regime cósmico sublunar. A intrusão de Gaia é sobre a anima-

ção. Sobre o que é animado o suficiente para se sublevar, para que a força que faz abaixar a 

cabeça seja também a força que devora.  

Merecimento é cósmico. O demérito – aquilo que surge de um estrago ocasionado – é 

também cósmico. Não é só uma dívida em algum banco ou praça, é algo que pode ser cobrado 

de alguma parte qualquer. Mérito e demérito são transações cósmicas, mas quando dizemos 



o que que eu fiz para merecer isso?,  invocamos alguma agência contábil, e ainda não sabemos 

qual. Pode ser, por exemplo, o grande árbitro de tudo, uma agência que pondera nossas boas 

e más ações e, por necessidade, faz mal quando castiga, faz bem quando premia. E mais, faz 

mal de acordo com o demérito e bem de acordo com o mérito. E é possível que o árbitro leve 

em consideração algo mais do que as transações entre o bem e o bem, entre o mal e o mal: 

pode ser que dê o frio conforme o cobertor. Trata-se do juízo de Deus, cósmico o suficiente. 

E pode ser que, por exemplo, haja muitas cortes de justiça, muitas praças e não se pode fazer 

uma coisa só. Há tantas instâncias contábeis do mérito e do demérito quanto agências – uma 

natureza sem agências é uma natureza onde não há mérito, nem crédito, nem árbitro, nem 

vinganças.  

Vinganças e justiças invocam uma à outra. Nemesis é muitas vezes enviada de Dike e 

associada a Erinyes; elas atuam muitas vezes em bando. A indignação, a retribuição, a puni-

ção – as deusas do crédito e do mérito, do débito e do demérito; as deusas de um universo 

capaz de fazer promessas. Elas são guardiãs das promessas cósmicas. São agências contáveis 

– são instâncias de memória. Erinyes vem do sangue da genitália de Urano que caiu na terra 

quando Chronos o castrou. Dike é filha de Zeus e Themis (Hesíodo), mas talvez também de 

Nomos e Eusebia. Nemesis é filha da Nyx. Elas surgem do Tempo, do Céu, do Comando, da 

Ordenação e da Noite. São também as guardiãs de uma necessidade: de dia se faz sob o céu, 

diz o comando, de noite se paga sob o céu.  Ou seja, elas invocam a agência no cosmos – a 

arché, comando e começo. Trata-se de um sistema que não é aquele de um agrupamento de 

humanos, diz respeito a todo o resto – méritos e deméritos são adquiridos no comércio com 

qualquer humano e com qualquer não-humano. A justiça é talvez o lado de dentro da vin-

gança. Clamar por vingança é querer justiça – os justiceiros, que estão se movendo do lado 

de dentro, são os que se engajam nas vendettas. Olho por olho, dente por dente, sangue por 

sangue: o demérito cósmico nos faz despreocupar com a sorte dos demais, e nos tranquilizar 

com a nossa sorte – basta que a mereçamos. E começamos a fazer o cálculo diário das obri-

gações e permissões, o cálculo dos deméritos e das vinganças – e aquele dos prêmios. Nosso 

cálculo, já aqui, tem que ser ele também cósmico.  

 

2.  

Até onde podemos estragar ou prestar serviços – e acumular méritos e deméritos? Talvez haja 

zonas de trégua – onde não haja agência, não há instância contábil, nem há crédito, demérito, 

dívida, dádiva. Onde não há agência não há genuíno comércio, de nenhuma espécie. Uma 

natureza inanimada é o exorcismo de Nemesis (e de Dike, e de Erinyes) – apenas uma agência 



que impõe sobre todo o resto suas leis, seus comandos. Nada, sob o manto da natureza ina-

nimada, tem protagonismo para poder contar mérito, ter dívida, merecer ou se vingar. O ina-

nimismo é um exercício de subserviência ontológica – os inanimados são aqueles que jamais 

transitam na vingança. A natureza, por outro lado, é uma espécie de Pax Americana onde 

ninguém reclama, ninguém protesta, ninguém concede – e ninguém merece. Viver na natu-

reza é viver sem méritos. Aquilo que é tratado como natural, fica fora do espaço da justiça; 

fora de qualquer âmbito de reivindicação, de qualquer protesto. O que é posto na inanimação 

é retirado de qualquer política. A produção de inanimação é portanto um empreendimento 

teratogênico – e gera atrocidades congênitas. Arremessar alguma coisa ao pó é um empreen-

dimento de quem cria cuervos. Os monstros que emergem do exorcismo da agência são como 

lava: ninguém pode medir, dizia Nietzsche, a inflamabilidade de um corpo. Exorcizar a agên-

cia é esmagá-la em uma economia restrita onde tudo é recurso – uma economia de proprie-

tários e seus dividendos.  

As propriedades, elas mesmas, transmitem mérito ou demérito para quem as tem, po-

rém elas são imunes umas às outras já que não entram em nenhum contato que não seja 

aquele estabelecido pela leis gerais. Meritum, em certo sentido, se assemelha a munus – o 

termo em volta do qual Roberto Esposito (2008) apresenta uma etimologia pra comunidade 

e para imunidade e, com isso, apresenta as bases de uma biopolítica. Munus – ou munia – 

indica uma tarefa, ou um dever – ou ainda uma obrigação de prestar um serviço. Munus é 

um serviço aos outros, e aquele que o pratica adquire um meritum diante dos outros a quem 

este serviço é executado. Uma comunidade é uma distribuição de serviços e deveres – os 

agentes se entrelaçam porque tem alguma coisa em comum (um serviço conjunto que serve 

a todos). Por outro lado, aquilo que está imune está dispensado deste intercâmbio – não 

presta serviço, não demanda serviço. A natureza é o jeito de imunizar algumas coisas – a elas 

não se deve nada, elas não distribuem mérito ou demérito. Recursos não participam de co-

munidades, recursos não tem uma biopolítica – são servos ontológicos atrelados a uma su-

posta inanimação estrutural e a uma economia restrita em que a eles nunca cabe a prepon-

derância. 

A vingança é uma marca da animação – mas de uma animação tão disputada que pode 

ser a animação do próprio inanimado como atesta o comando de fidelidade ao pó: voltarás a 

ele e assim ele se vingará de tudo o mais que fizestes desde que dele saístes. Quando dele 

saístes, ele tornastes um recurso: o teu pó, a ousada alçada da tua ossada. O pó, associado a 

outros pós, e a coisas que já eram mais que pó mas que ainda não eram tu, vingou: aquilo que 

vinga é o que é. Por isso dizemos daquilo que se torna mais do que uma potência que aquilo 



vingou. Mas o pó clama a Chronos, que corta a genitália de Urano e deixa marcas de sangue 

na terra. É o decorrer dos dias que vinga – é o futuro que é o juiz. Mesmo onde não há ani-

mação, decorre o tempo e decorre sobre o chão. O chão e o tempo tem seus vulcanismos, os 

vulcanismos monstruosos das agências exorcizadas. O próprio pó que guarda em si a ameaça 

de um mundo animado onde aqui se faz, aqui se paga, onde regem as forças que calculam e 

distribuem méritos e deméritos. É a ameaça da animação que faz com que o pó possa vingar 

e ser vingado. Diz o Padre Vieira:  

 
Digo que se lembre o pó levantado que há de ser pó caído. Levanta-se o pó com o 
vento da vida, e muito mais com o vento da fortuna; mas lembre-se o pó que o 
vento da fortuna não pode durar mais que o vento da vida: e que pode durar muito 
menos, porque é mais inconstante. O vento da vida, por mais que cresça, nunca 
pode chegar a ser bonança; o vento da fortuna, se cresce, pode chegar a ser tem-
pestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Pó 
levantado, lembra-te outra vez que hás de ser pó caído, e que tudo há de cair e ser 
pó contigo”. (2000: 62) 

 

Daquilo que vinga, algo se vingará – segundo Vieira. Nenhuma vingança terrena – ou 

seja, do pó - é a última. Outros eventos acontecerão, terão lugar no espaço mesmo onde o pó 

vingou, e com o mesmo substrato – e leia-se: outras coisas vingarão. 

O pó é assim uma semente de animação. E ele se associa, se dissocia. E se o pó, aquilo 

que é natural e inanimado, se erigir em um manifestação de Cthulhu, em um parlamento dos 

outros, retorcendo as coisas em um vulcanismo monstruoso como aquele que dá forma ao 

que passou anos sedimentando, faz sujeito do que estava por anos apenas asssujeitado?  

 

3.  

Além do tempo e do chão, a lava animada da vingança também se faz de associação. O 

plural de inanimado nem sempre é inanimado: as alianças reconfiguram as forças e são as 

sociedades de moléculas que produzem agência – pelo menos se agência têm, por exemplo, 

os humanos. As associações são o que transforma pó em osso, osso em ossada, ossada em 

núcleo de uma alçada. Pó, pó, mais pó e pronto, enquanto durar esta rede de pós, aparece 

animação. Aos inanimados acontece o que acontece aos fracos, eles se associam. O monstru-

oso é a associação que não é reconhecida – aquela que agrega pessoas a mais pó, a agência 

que vem de ingredientes servis, o Golem que cresceu e que quando desaba se vinga daquele 

que o fez nascer e morrer. A larva da animação está por tudo o que pode ser acoplado, em 

tudo o que em uma conexão pode produzir vingança. Tudo guarda assim a semente de uma 

vingança – mais primeva e rústica das animações. E como as associações não se mantêm 

entre aqueles que se desmerecem, a matriz de mérito e demérito periga se espalhar por todo 



tijolo posto a serviço e por todo mandamento emitido. O espaço do mérito é também um 

espaço messiânico: o espaço da salvação. Derrida insinua que todas as coisas guardam uma 

messianicidade. Cada uma delas pode ser decisiva em um contexto onde nenhuma outra coisa 

poderia encaminhar uma saída; cada gota pode ser a gota d'água que dispara a vingança ou 

que remedia a sede.  

Uma tonalidade recorrente da trama da vingança é a tonalidade da surpresa. De onde 

menos se espera: a vingança é um prato que se come frio. Ela demora. Ela pode demorar 

porque ela depende da castração feita por Chronos – e ela depende muitas vezes de que ela 

não seja mais esperada. Ela é de um tempo que não é esperado. Não se vinga o que se deve 

em um registro conhecido e estabelecido. Neste caso, trata-se de justiça, ou de finanças, ou 

pelo menos de contratos. A vingança é da hora do que está para além do esperado, do que 

está para além do repetido que é o futuro previsto. A vingança é da ordem do acidente: o 

monstruoso da tsunami e o da revolução. A origem da vingança é a origem do monstruoso: o 

monstruoso mesmo é da ordem do inesperado, do acidente, do que não cabe no repetido que 

é o futuro. O monstruoso é o mutilado – a vingança é o que retorce as normas da justiça já 

que é a justiça do lado de fora. É este o elemento mais incisivo do caráter cósmico da vingança, 

ela não atende a regras comerciais, nem espera o trabalho do reconhecimento. Ela nem se-

quer espera trabalho algum, ela é afeita aos becos, às moitas – Heráclito, dizem, disse mais 

recentemente que a política se esconde em moitas de natureza. Pois é assim a agência disfar-

çada do inanimado: imprevista. A vingança insere no presente a ordem do mérito e do demé-

rito: não é apenas dos acordos que fizemos que virão os dias por vir, é também dos serviços 

que prestei, dos estragos que ocasionei. Do mérito e do demérito. O futuro, ou o prato que 

resfria, é também cósmico. 

Uma personagem central da trama da vingança é a presença dos outros. Ela sempre 

vem, em algum sentido, de fora. Das esposas. Das putas. Das bichas. Das bruxas. Das abjetas. 

Das escravas. De Gaia. De Cthulhu, dos pássaros de Hitchcock, dos porcos   devoradores do 

tíbio em Porcile, da microbiota contra a antibiota, dos Triebe recalcados, dos ressentimentos 

terceirizados, dos excluídos do pensamento e das cabeças abaixadas. E, de súbito, aparecem 

aqueles que agora se vingam – que retomam um tempo, que fazem alianças cósmicas, que 

pareciam inanimados. Este é o ato da vingança: inesperadamente aparece uma outra matriz 

de méritos e deméritos e é isso então que eu fiz para merecer isso. A emergência de uma 

vingança é a emergência de uma outra narrativa – de uma outra protagonista e de uma outra 

narradora e de uma outra justiça. É esta a abjeção: aquilo que era apenas barro virou matéria 

rebelde, o que era matéria-prima virou devoradora. O dia da caça. O merecimento pergunta 



por uma agência contábil: sob os olhos de quem mereço o que aconteceu? A trama da emer-

gência de uma nova animação é a trama do que surge daquilo que foi imunizado e que agora 

aparece desmerecendo o que antes estava apartado do jogo cósmico das retribuições ou que 

simplesmente aparece fazendo a pergunta que inaugura a política:  por que existe alguém e 

não apenas ninguém? Ou ainda: que que você fez para merecer isto?  

 

4.  

Os Bantos tem um nome para um tipo especial de monstro – e com o nome uma lenda, 

um pedaço de ontologia dos afetos e um chamariz para algum sentimento. É o Quibungo. O 

quibungo é uma imagem do assustador, e o assustador nos põe a examinar nosso mérito e 

nosso demérito: que que eu fiz para merecer isto? O quibungo pertence à categoria geral dos 

monstros devoradores – os bichos-papões. Ou seja, ele não discrimina o que come por meio 

de que castigo quer exercer – ele engole tudo. A classe dos devoradores tem como matriarca 

– ou pelo menos como patrona – o chão, que transforma resíduos em coisas novas que ter-

minam na boca do chão. É de onde saem os frutos, os tubérculos e dos grotões as águas. É 

chão o engolidor de tudo que é sublunar, é Gaia na sua forma Nanã, a mãe antiga. A lama que 

devora porque cobre as vísceras da Terra – o Tártaro. O quibungo pertence a classe dos que 

devoram indiscriminadamente, é como um chão, uma lama, uma pele movediça. Onívoro, 

porque come tudo. E ele pertence também à classe dos monstros de sopetão: os que aparecem 

a qualquer hora, inesperados. É portanto um monstro devorador e de sopetão – quem o vê 

de frente, não vê mais que um rosto – muro branco e buraco negro, mas antes muro negro e 

buraco cintilante. O quibungo é negro como tudo o que é banto.  Ele se apresenta de frente 

como um rosto humano, como um rosto que é um outro que pode ser aniquilado mas que 

pede que não o aniquilem. Um rosto de olhar e de palavra. Um rosto que se apresenta, que se 

expõe, que se entrega. Porém na nuca, o quibungo traz suas mandíbulas devoradoras. Na 

nuca, que é a parte do corpo que se expõe apenas quando a cabeça abaixa, quando a agência 

fica soterrada. 

A nuca do quibungo é a cara da vingança. A nuca: uma articulação do ânimo, da altivez, 

da subserviência – e uma articulação do recôndito, do sopetão. Outra vez, o sopetão, ou o 

acidente, carregam uma monstruosidade – fora do ordinário. A vingança é uma irrupção e 

sua tectônica pertence àquela das urgências. Ela instaura um outro ritmo porque instaura 

uma outra agenda, uma outra matriz de importâncias e um outro tempo. O quibungo aparece 

nos relatos coletados por Nina Rodrigues como um monstro que coleta pessoas (sobretudo 

crianças – uma forma de comer um prato frio) e as enfia na goela da nuca. No relato da caçada 



ao quibungo, o quibungo come as crias da cachorra sempre, e então ela se disfarça e esconde 

as novas crias.  O coelho informa ao quibungo que a cachorra está disfarçada vestindo uma 

saia e sentada sobre um buraco onde estão seus filhotes. Segue-se uma caça onde os homens 

matam o quibungo e a cachorra mata o coelho. No outro relato, um homem chega com uma 

espingarda e mata o quibungo e recupera seus filhos de dentro da goela da nuca do monstro. 

O quibungo é  uma marca do terror, do terrorismo. Ele escolhe suas vítimas, a vingança é 

uma urgência e só enquanto urgência ela se articula com a contingência. As oportunidades 

aparecem ao Quibungo – mas ele parece ter uma direção. Ainda que uma direção monstruosa 

como o cuidado de quem executa a vendetta ao esquadrinhar toda uma localidade para se 

certificar de que não tenha sobrado nenhum daqueles que precisam ser justiçados. A ira da 

vendetta é cósmica: ela não conhece limites como nenhum vulcanismo conhece fronteira. 

A boca devoradora do Quibungo está na nuca. A nuca é uma espécie de fronteira. A 

nuca é o lugar onde a coluna se conecta ao crânio, é onde há um vão entre a parte do monstro 

que planeja e a parte que o mantém ereto. A nuca é onde a cabeça começa a ficar erguida e 

onde começa a se reclinar – é o vão onde a ação e o pensamento se desconectam. No qui-

bungo, ele é um buraco que morde como uma boca – dentada.  É o órgão da altivez, da nega-

ção e, também, é onde no quibungo irrompe a negação da negação. 

   



 



 

É na nuca que a decisão econômica acerca da servidão ou da violência, da sobrevivên-

cia ou da rebeldia tem lugar. Ela é o órgão da emancipação, e a emancipação no quibungo é 

dentada. Trata-se de uma nuca dentata. Uma nuca de devoração, com os dentes da vingança. 

Os hindus contam que o demônio Adi queria vingar seu pai e se apresentou a Shiva como se 

fosse Parvati, mas com sua vagina cheia de dentes pontudos. A vagina dentata também apa-

rece nos relatos de súcubes que são seguidoras de Lilith e que seduzem os homens e devoram-



lhes a genitália. A devoração da genitália, como arrancar a genitália é marca da vingança na 

Odisséia. Entre os intrumentos anti-estupro, aliás, há aqueles que procedem pela vingança 

dentata como o rape-axe de Sonnet Elhers que é uma camisinha feminina dentada. A vin-

gança é uma mordida. A mordida que é a marca de uma animação recôndita, de uma anima-

ção desconsiderada. A vagina não é só território a ser ocupado – ela tem o protagonismo do 

que mostra os dentes. Assim também o quibungo, que mostra os dentes através do órgão da 

servidão (e da rebeldia). O protagonismo do pescoço negro aparece também na forma da nuca 

dentada. Da servidão que se vinga devorando.  

A cabeça que abaixa e levanta, pela nuca, guarda uma tensão mandibular: no quibungo 

ela se abre como uma boca – dentes que devoram. O quibungo tem uma segunda boca, uma 

boca recôndita, subjacente: a boca que se cala ou que engole. Quando a cabeça se ergue, a 

boca fica fechada. Quando ela se abaixa, ficam seus dentes abertos, a boca da nuca escanca-

rada e, de acordo com o tamanho da força que abaixa a cabeça, por ali pode ser engolida 

qualquer coisa. Na nuca o quibungo tem a boca dos seus ossos, de sua medula. E a boca está 

na nuca porque por ali passa a escolha pela sobrevivência. E é pela nuca que se cortam cabe-

ças; através dela se enforca, se guilhotina. Por ela se decepa, se decapita – é na nuca que o 

corpo se torna acéfalo. A cabeça cortada, por sua vez, pode adquirir uma animação sem nuca, 

uma animação sem movimento – e o corpo acéfalo sem orientação. O pescoço marca uma 

vulnerabilidade. Vulnerabilidade, porque carrega. Saint Denis é este bispo que carrega a pró-

pria cabeça, fazendo com as mãos a tarefa da nuca. A nuca apenas segura a cabeça – mas é 

justamente disso que se trata, orientar o corpo. Conectando a coluna vertebral ao cérebro, a 

nuca é onde está o atlas, que carrega nas costas o globo. 

No Congo e em Angola, o quibungo é simplesmente um lobo. Um só ou muitos lobos? 

Derrida (2008, p. 31) chama de lucologia a política: o estudo sobre os lobos, lykos. Assim o 

homo homini lupus, assim, como Derrida também aponta, as versões da tese de que a melhor 

razão é aquela do mais forte, a moral antecipada de uma fábula de La Fontaine sobre lobos. 

Derrida (2008, p. 46) chama atenção para a conexão entre devoração e voracidade – devoro, 

vorax, vorator. Os lobos devoram por onde vociferam, e são uma imagem da comestibilidade 

de tudo. Wotan carregava com ele sempre dois lobos, duas marcas de poder bestial – o chefe 

político é também aquele que maneja a lucologia. Derrida cita (31-33) uma passagem do Du 

contrat social de Rousseau onde se trata de entender a espécie humana dividida entre reba-

nhos de gado, cada um correspondendo a um chefe que os preserva para devorá-los. A política 

diz respeito ao mais forte, ao que devora, ao que vocifera e ao que reconhece a mandíbula. 

Derrida procura fazer uma genealogia do lobo – génélycologie (278) – para  tratar do começo 



das forças políticas.  O quibungo, se é um lobo, é um lobo a contrapelo, e também um lobo 

ainda mais discreto e recôndito – suas mandíbulas vorazes não ficam à mostra, ele não de-

monstra o poder – ele espera esfriar o prato da vingança. Trata-se talvez de uma outra luco-

logia, aquela do não-poder que reside na vingança. O quibungo é da classe dos lobos – e dos 

lobisomens, das cucas. Mas na Bahia, o quibungo se tornou um bicho-papão negro que engole 

para se vingar. Um monstro do subjugado – o monstruoso que surge quando o jugo rebaixado 

se transforma numa jugular e o pescoço mandado se transforma em mandíbula. Na Bahia, 

ele teria virado antropófago.  

Desta antropofagia se aproxima Marcelo D'Salete (2014) na sua novela gráfica Cumbe. 

O quibungo habita a fazenda, perto dos mocambos onde ficam os escravos – é por ali que 

circula o quibungo, sua monstruosidade não é povoamento das matas, é artifício da escravi-

dão, da desanimação. O quibungo aparece nos desenhos de D'Salete como parte de um vul-

canismo negro, e um vulcanismo antropófago que está pronto para se contrapor às práticas 

colonizadoras nos becos, nas quebradas, nos breus. Ao mesmo tempo, o quibungo é antopo-

fágico porque se posta como monstro negro pós-colonial, como resíduo de devoração de uma 

boca que contra-diz o que lhe disseram quando fizeram o lobo virar um ente inanimado. Esta 

boca reversa, jugular sobre o jugo, poderia dizer alguma coisa assim, com Oswald de Andrade 

(2011):  

 
Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antro-
pófago: o Visconde de Cairu: é verdade muitas vezes repetida. Mas não foram os 
cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo 
porque somos fortes e vingativos como o jabuti.  

 

O quibungo é um monstro pós-colonial e antropófago. Ele tem a cara da vingança – da 

vingança do que foi feito pó. Daquilo que foi engolido e que, sim, tem uma boca subjacente, 

uma boca na retaguarda. Pensar o quibungo é pensar que há sujeito no abjeto e que há muito 

mais matrizes de mérito e demérito do que congregam os sistemas de justiça. O quibungo é 

uma intrusão – como a de Gaia, como a do suposto inanimado, como a do pó – é uma intrusão 

do inesperado. Neste sentido, ele é um vingador para a pós-colonialidade, com sua antropo-

fagia e com seu vulcanismo negro. Ele é monstruoso, mas esperar calorosamente por ele é 

esperar pela deglutição que vem. 
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Nietzsche e a história de um ressentimento:  
A vingança judaico-cristã contra os fortes 

 

 

Pamela Cristina Gois1 
 

 

A crítica ao cristianismo, objeto de análise do filósofo Friedrich Nietzsche, principal-

mente nas obras Genealogia da moral e o Anticristo, além de apresentar uma interpretação 

bastante peculiar do cristianismo, revela também uma teoria bastante específica sobre o ho-

mem e a moral. Em sua crítica, o filósofo apresenta uma interpretação de acontecimentos 

históricos marcados pela revolução e dominação da moral escrava sobre a moral senhorial. 

Não há cristianismo no sentido de uma religião descendente de Cristo, mas sim interpreta-

ções falseadas sobre o único cristão, Jesus. O filósofo expõe que, o que foi dado como cristia-

nismo conduziu à corrupção do homem, fazendo deste um tipo fraco. Onde os valores cristãos 

foram disseminados, substituíram valores vigentes fortes. Para Nietzsche, através do ressen-

timento gerado pelo ódio ao inimigo os judeus criaram sua vingança, que foi a inversão de 

todos os valores, esta corrompeu a visão de forte e fraco. Para entender como esse ressenti-

mento judaico foi levado ao cristianismo, Nietzsche dá destaque à figura do apóstolo Paulo, 

enquanto judeu convertido ele se utilizou da figura de Jesus para continuar a vingança ju-

daica. Deste modo, o cristianismo tem seu germe pautado no ressentimento que inverte os 

valores de bem e mal. Assim, imperou a moral escrava sobre a moral senhorial no mundo 

moderno. 

 

Psicologia judaico-cristã: a propagação do ressentimento 

Sabe-se que o niilismo se assinala pela completa falta de sentido para os valores su-

premos, esses valores parecem aos olhos do sujeito cristão impossíveis de não ser verdadei-

ros, mas o silêncio do consentimento do rebanho ao ser guiado pelo pastor é assustador, 

mesmo para as ovelhas. Então por que estas não se apartam daquele que parece ser seu rude 

mestre? Essa metáfora tão utilizada ainda não atingiu as ovelhas, que seguem quase surdas e 

mudas, exceto por uma vaga lembrança e um vago saber sobre as delícias da liberdade de 

poder guiar a si próprias.  Dito isso, destacamos que no decorrer da história os judeus sempre 

foram um povo submetido à escravidão, se caracterizavam enquanto ovelhas, mas eles se vin-
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garam de tal fato: a resposta foi à inversão dos valores em favor do fraco, ou seja, de si pró-

prios, este é o início da revolução escrava da moral. Esses valores invertidos tinham um ca-

ráter de utilidade entre os judeus, pois os elevaram contra a inferioridade em que se encon-

travam, por serem dominados por outros povos. Assim, o desejo de “ser” dos judeus e, poste-

riormente como veremos dos cristãos, os fizeram acusar como mal toda a força advinda dos 

inimigos fortes: 

 

Os judeus são o povo mais singular da história, porque ao verem-se colocados perante o 
dilema ser ou não ser, preferiram, com uma lucidez perturbante, ser por qualquer preço: 
esse preço era a falsificação radical de toda a natureza, tanto do mundo interior como do 
exterior. [...]. Voltamos mais uma vez a encontrar este mesmo fenômeno, elevado a pro-
porções inauditas mas apenas como cópia: a Igreja Cristã, aos olhos do ‘povo eleito’ não 
pode de modo algum ter pretensões de originalidade. É por essa razão que os Judeus são 
o povo mais funesto da história universal: a humanidade foi a tal ponto falseada pelo ul-
terior efeito da sua ação que, hoje em dia, um cristão pode sentir-se antijudeu sem se con-
siderar a si próprio como a última consequência do Judaísmo 2. 

 

 O que Nietzsche está chamando a atenção é para foto de que, embora o judaísmo e o 

cristianismo tenham se tornado dois grupos religiosos que em certo sentido são opostos, o 

último contém as características fundamentais do primeiro: moral escrava pautada na fra-

queza e na submissão, ressentimento para com a moral senhorial e desejo de “ser” a qualquer 

preço. Destaca-se que, essas teses nietzschianas se mantém atuais, pois em tais religiões de 

submissões os valores transvalorados permaneceram influenciando gerações pela morali-

dade dos costumes. 

 A moralidade cristã de influência judaica avalia os fracos como pequenos e oprimidos, 

somente estes devem herdar o reino de Deus em forma de recompensa pelo fato de terem 

sofrido na vida terrena. Este último não tem direito ao reino dos céus, pois seria moralmente 

mau, ele é privado da salvação simplesmente por se o forte. Desta forma, só aquele que sofre 

é digno e bom. De acordo com Nietzsche: 

 
 Foram os Judeus que, com apavorante coerência, ousaram inverter a equação de valores 
aristocratas (bom=nobre=poderoso=belo=feliz=caro aos deuses) e com unhas e dentes 
(os dentes do ódio mais fundo, o ódio impotente) se apagaram a esta inversão, a saber, ‘os 
miseráveis somente são bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são os bons, os sofre-
dores, necessitados, feios, doentes são os únicos beatos, os únicos abençoados, [...] - mas 
vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, cruéis, os lascivos, 
[...] serão eternamente os desventurados, malditos e danados!’3.  

 

                                                 
2Nietzsche, 1998, p. 48. 
3 Ibid., p. 26. 



 Para o filósofo, foi o sofrimento juntamente com o desejo de viver diante da impotência 

da fraqueza, que teria gerado esse ressentimento entre os judeus. O grande problema disso é 

que esse sentimento de fraco enquanto bom não ficou restrito ao momento judaico de sim à 

vida, um sim que diferentemente do sim dito pelo homem grego trágico, arraigou no mundo 

moderno hábitos e valores supremos de adestramento, ou seja, valores que vão contra a vida.  

Deste modo, segundo a análise nietzschiana o cristianismo é o responsável direto pela 

instituição dos valores decadentes do homem moderno, mas é em solo judeu que esses valores 

surgiram. Por isso, de acordo com Giacoia: “o cristão esse último ratio da mentira, é o judeu, 

ainda judeu, triplamente judeu” 4 .  Em outras palavras, a moral dos fracos é uma imposição 

instintiva contra o forte, que foi legitimada pela tradição, isto é, pelo hábito.  

Após essa inversão dos valores, o senhor passa sentir culpa pela sua força. A culpa é 

uma característica importante na definição do processo que marcou a inversão de valores 

feita pelo judaísmo, mas também tal sentimento sobreviveu na moralidade moderna para fins 

de domesticação por parte do sacerdote cristão. Este introduz o sentimento de culpa na mo-

dernidade ao defender a imputabilidade moral como uma verdade, ou seja, ao dizer que o 

sujeito é moralmente responsável por suas ações, e, portanto irá receber uma punição final, 

principalmente caso não cumpra com os dogmas estabelecidos pela igreja. Soma-se a isso 

que, por via do ressentimento, sentimento que deu origem a toda essa psicologia judaico-

cristã, nega-se a realidade do forte pelo mesmo querer atuar, pelo mesmo desejo de ser forte. 

Assim, vai dizer Paulo na segunda carta aos cristãos de Corinto “porque quando estou fraco 

então sou forte” 12:10. Observa-se nessa passagem justamente o que Nietzsche está denunci-

ando, que é a inversão dos valores, não há no cristianismo um amor pelo devir, como há na 

época trágica dos gregos. Os cristãos recebem de bom grado esses ensinamentos decadentes, 

rechaçam o forte, pois não conseguem ser tal como eles.  

Assim sendo, Nietzsche propõe que devemos pensar para além do bem e mal, justa-

mente por conta de como foram estabelecidas tais categorizações morais, a saber, por meio 

da vingança. Foi também deste modo que o cristianismo enquanto potência civilizatória “di-

rigiu a rancune dos doentes contra os saudáveis, contra a saúde” 5 .   

A análise de Nietzsche se direciona para a vontade de poder que há no fraco, por meio 

dela “a fraqueza é mentirosamente mudada em mérito” 6 . A fraqueza se torna boa, por isso o 

                                                 
4 GIACOIA, 1997 , p. 85. 
5 NIETZSCHE, 1998, p. 103. 
6 Ibid., p. 38. 



cristianismo é uma religião para moribundos e consoladora de doentes, retira deles todo e 

qualquer vestígio de saúde, tal religião encontra-se em oposição ao helenismo:  

 
[...] o cristianismo tem necessidade da doença, mais ou menos como o helenismo tem ne-
cessidade de um excesso de saúde [...] Ninguém tem a livre escolha de se fazer cristão; 
uma pessoa não se converte ao cristianismo, é necessário estar suficientemente enfermo 
para isso7 . 

 

 

Paulo, o anticristo 

Foi a figura do apóstolo Paulo a responsável pela disseminação do cristianismo no 

mundo ocidental, mas a partir disso, o parasita sacerdotal continuou a agir no interior da 

igreja pregando os ensinamentos deixados por Paulo, que são opostos aos de Jesus. Paulo e 

toda a descendência de sacerdotes cristãos, ao invés de ensinar o amor ao próximo, dissemi-

nam o ódio ao próximo, a tudo aquilo que não é fraco igual a eles. Portanto, uma coisa foram 

os ensinamentos de Jesus, outra coisa é a imagem de Jesus forjada por Paulo: ele passa de 

um pregador do amor ao próximo para um salvador pelo sofrimento. Por isso, de acordo com 

Nietzsche “o cristianismo é uma insurreição de tudo o que rasteja contra tudo quanto está 

elevado” 8 . Conseguiram transformar a figura elevada de Jesus em algo rastejante.  

Contudo, recuperar os traços de quem fora Jesus realmente, vai dizer Nietzsche: “[...] 

não se trata da verdade sobre o que ele fez, sobre o que ele disse, nem sobre o modo como 

morreu, mas sim de saber se ainda nos é possível imaginar o seu tipo, se ele foi conservado 

pela tradição” 9 . A vida de Jesus, bem como se ele foi casado ou não, é questão totalmente 

secundária para o filósofo, pois o que o realmente importa são as consequências da moral 

difundida pelo cristianismo.  

Essa igreja disseminada por Paulo é escravidão, moralismo, representa a prisão do 

homem e a inversão dos valores, pois “[...] atacar as paixões pela raiz significa atacar a vida 

pela raiz: a prática da Igreja é hostil à vida” 1 0. Em outras palavras, seus valores são opostos 

àquilo que pertence ao gênero humano, para tentar seguir tais valores o homem reprime 

aquilo lhe é próprio, que é humano.  

Para Nietzsche, a igreja e os ensinamentos de Paulo também vão contra aquilo que 

Jesus pregou como sendo o reino de Deus, pois ele “[...] é uma prática que pode ser caracte-

rizada como vivência plena, atemporal da própria realidade interior [...], desconhece por 

                                                 
7  Ibid., pp. 101 -102. 
8 NIETZSCHE, 1988, p. 84. 
9 Ibid., p. 58. 
1 0 2006, p. 34. 



completo toda economia de crédito e débito” 1 1 .  Sendo assim, as pregações de Jesus nada têm 

a ver com a religião cristã, elas não se relacionam com deveres morais, estão muito mais pró-

ximas do modo de vida grego. Deste modo, 

 
[...]  a vitória definitiva de Paulo contra a Grécia e contra Roma encontra-se transfigurada 
na sublime simbologia d’O Crucificado, signo supremo do triunfo do ponto de vista ju-
daico de valoração1 2. 

 

Foi através de Paulo que o Deus de uma pequena seita judaica, entre tantas outras 

que havia na época, tornou-se representante do que viria a ser uma religião predominante no 

mundo ocidental. Interessantes destacarmos que, Paulo antes de se converter ao cristianismo 

perseguia os cristãos e todos aqueles que possuíam valores opostos ao dos judeus, pois era 

um aplicador fanático e severo da lei judaica, mas após sua conversão esta figura passou a ser 

um defensor das leis cristãs. Em outras palavras, sua obsessão pela lei o levou ao excesso de 

seu judaísmo, e é no novo testamento que podemos encontrar as consequências disso. Por 

isso, vai dizer Nietzsche: 

 
[...] para ler o Novo Testamento, é conveniente calçar luvas. A isso obriga a proximidade 
de tanta imundície [...]. Em vão procurei no Evangelho um só rasgo simpático; mas não 
se encontra nele nada de livre, bom, franco, leal. [...] No novo testamento, não existe senão 
maus instintos, e não há sequer a coragem, desses maus instintos1 3. 

 
 

Sendo Paulo um homem supersticioso e digno de compaixão, Nietzsche coloca em 

questão os seus escritos, pois tomá-los como dogmas dando um valor moral a tal escrita é 

assumir a sua mesma postura ressentida perante a vida, perante a tudo aquilo que é forte. 

Diante dessas questões, podemos notar que Paulo foi o próprio Anticristo. Contudo,  

 
[...] se tivéssemos compreendido a tempo essa história, se tivéssemos lido os textos de 
Paulo não como revelações do ‘Espírito Santo’, mas com livre e honesto espírito próprio, 
e sem pensar na nossa própria miséria pessoal, se os tivéssemos realmente lido – por mil 
e quinhentos anos não houve tal leitor – há muito o cristianismo já teria acabado1 4. 

 

 Observa-se a partir da análise nietzschiana que o estabelecimento desses valores noci-

vos à vida nasce da deturpação da figura do único cristão, que se enraizou na cultura por meio 

má consciência, isto é, por meio do sentimento de culpa.  Segundo Nietzsche, nunca houve 

verdadeiros cristãos: “[...] a própria palavra ‘cristianismo’ é já um equívoco – no fundo só 

                                                 
1 1  GIACOIA, 1997 , p. 7 6. 
1 2 Ibid., p. 83. 
1 3 NIETZSCHE, 1988, pp. 91 -92. 
1 4 Ibid., p. 53. 



existiu um Cristão, e esse morreu na cruz. O ‘Evangelho’ morreu na cruz” 1 5 . Por isso, o filósofo 

propõe uma nova inversão dos valores, chamada por ele de transvaloração dos valores supre-

mos, é preciso superar essa história do ressentimento presente na cultura ocidental, pensar 

para além de todas essas categorizações morais estabelecidas pelo cristianismo.  

Contudo, essas críticas ao povo judeu foram caras a Nietzsche, pois aos olhos de lei-

tores mais apressados e menos cuidadosos, essa postura do filósofo foi confundida com a de 

um antissemita. Mas, não se trata em hipótese alguma de um antissemitismo, o filósofo não 

está defendendo a ideia de uma dominação de um povo sobre outro, muito pelo contrário, ele 

fala de liberdade.  Analisa tipos, no caso, o tipo fraco e o tipo forte, o que ele está fazendo é 

uma genealogia dos valores morais pertencentes ao mundo ocidental, e chamando a atenção 

para a necessidade de nos libertarmos de religiões que são opostas à vida. Inclusive, é preciso 

deixar claro que Nietzsche nesse período de sua escrita rechaçava o antissemitismo. Como fez 

em Ecce homo, no capítulo dedicado à obra O caso Wagner, no qual o filósofo aponta dentre 

outros motivos, o antissemitismo como um idealismo decadente presente na cultura alemã e 

difundida na ópera wagneriana.  
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O amor e o perdão, em Tristão e Isolda  
Schopenhuaer e Wagner 

 

Sidnei de Oliveira1 
 

 
Partindo do drama – Tristão e Isolda – composto por Wagner, é possível identificar a 

influência da filosofia schopenhaueriana, principalmente na metafísica da música desenvol-

vida no IV livro de O Mundo como Vontade e como Representação. Tristão traça desde o 

início do drama, um caminho do qual reconhece ser o único possível para viver ao lado de sua 

amada. O sublime estético é o ponto culminante para concretizar não apenas o amor, mas 

também o mundo metafísico. Porém, para que isso seja possível, é necessário que Isolda, as-

sim como Tristão, realize a passagem do mundo da luz para a escuridão da noite. Através da 

música, Wagner consegue representar muito bem o caminho do amor e da morte de Tristão 

e Isolda, algo que será desenvolvido a partir de sua teoria – Gesamtkunstwerk. O perdão de 

Isolda é um tópico importante e que passa despercebido, pois no início do drama, ela mostra 

ao espectador através de seu canto, que está disposta a vingar a morte de seu noivo Marold, 

mas logo percebe que não conseguirá cumprir com sua promessa, já que o assassino é Tristão. 

Como é possível perdoar e esquecer? O que levou Isolda a “esquecer” a morte de seu noivo e 

morrer de amor pelo assassino do mesmo? É possível responder esta questão através dos 

Aforismos para a sabedoria de vida de Schopenhauer. 

 
Isolda e o acaso 

Wagner ao se apropriar do mito anglo-saxão para o seu drama Tristão e Isolda, não 

poderia, ou melhor, não teria tempo suficiente para encenar toda a história que compõe a 

lenda, logo, utilizou-se de formas que a ópera e o drama fornecem aos compositores. Por ve-

zes, o primeiro ato não é dado à importância necessária para o enredo que compõe o drama 

wagneriano, porém Wagner, por ser um reconhecido perfeccionista em suas obras, mostrou 

através do canto de Isolda juntamente com o diálogo de Brangäne, o que não pode encenar 

diretamente aos espectadores, a saber, a morte de Marold, noivo de Isolda assassinado por 

Tristão enquanto se passava por Tantris. O fato de não ser representado tal cena, coloca Tris-

tão apenas como o herói da tragédia, mas não como o assassino do noivo de sua amada, in-

dependente do que tenha feito ou venha fazer, a honra de Tristão é firmada pelo canto de 

Brangäne. Tal afirmação se dá em resposta a uma pergunta feita por Isolda, “Você pergunta 
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sobre Tristão cara senhora, a maravilha de todos os reinos, o homem mais elogiado, o herói 

sem igual de grande reputação e fama?”2 . Esta é a primeira vez em que o nome de Tristão é 

mencionado. É importante ressaltar que diferente do mito, no texto wagneriano, ambos os 

protagonistas iniciam o drama apaixonados. 

Na terceira cena é possível perceber o amor de Isolda, mesmo não se declarando to-

talmente, mas a vontade de livrar-se desse fardo insuportável – conviver com Tristão na 

mesma corte – denota, que seu amor é tão grande quanto à força de querer Tristão longe, a 

ponto de decidir envenená-lo como mostra no diálogo com Brangäne na quarta cena do pri-

meiro ato. A honra e o amor de Tristão são provados nessa mesma cena, onde ele entrega sua 

espada a Isolda, para que ela pudesse vingar-se de Marold, pois “em síntese, Isolda conta que, 

em silêncio, jurava vingar a morte de Marold e, pois nenhum cavaleiro poderia bater Tristão 

em duelo, ela própria decidiu assumir a tarefa”3 , mas não o quis fazer quando teve oportuni-

dade, quando Tristão se passava por Tantris e estava ferido, da mesma forma com que “Isolda 

se recusa a enviar ao rei Marke o cadáver do seu campeão”4 , então nega pela segunda vez 

matar Tristão. Entretanto, ao invés de matá-lo, oferece o “veneno” em forma de penitência, 

mas o silêncio do herói incomoda Isolda, pois ela o interpreta como a recusa de Tristão pela 

penitência imposta por ela, “Eu compreendo seu silêncio, você me evita, você recusa a minha 

penitência?”5 . Somente após beberem juntamente o filtro do amor, ambos se abraçam e can-

tam o dueto afirmando a Vontade, “Tristão, Isolda! Mundos-escaparam, você me venceu! 

Você minha única consciência, maior desejo de amar!”6 . É nesse momento, que a Vontade é 

representada pela primeira vez no drama e, agora, como algo que não poderá mais ser evi-

tado, o amor, a vida, tudo está ligado à Vontade, a mesma Vontade que irá conduzir o drama 

wagneriano para morte de amor dos protagonistas. 

Aristóteles repartiu os bens da vida em três partes, são eles: os exteriores, os da alma 

e os do corpo, Schopenhauer no capítulo 1 de Aforismos para a sabedoria de vida intitulado 

Divisão fundamental, assim como Aristóteles, realizou a sua tríade para fundamentar a dife-

rença na sorte dos mortais. 

 
Aquilo que se é: ou seja, a personalidade no sentido mais amplo. Por conseguinte 

incluem-se aqui saúde, força, beleza, temperamento, caráter, moral, inteligência e instru-
ção. Aquilo que se tem: ou seja, propriedades e posses em todos os sentidos. Aquilo que 
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se representa: sob esta expressão é comumente entendido aquilo que alguém é na repre-
sentação de outros, ou seja, na verdade, como ele é por eles representado. Consiste, por-
tanto, em sua opinião sobre ele e decompõe-se em honra, posição e fama7 . 

 

Como podemos observar, Tristão, na primeira vez que é citado no drama wagneriano, 

se enquadra perfeitamente no primeiro e terceiro tópico da tríade schopenhaueriana, pois 

Brangäne discorre sobre as qualidades do herói, ao mesmo tempo que demonstra o que Tris-

tão representa para si e aos espectadores. Podemos dizer que é um feito normal, algo que 

acontece com todo ser racional, pois a tríade é fundamentada para apresentar as diferenças 

na sorte de cada indivíduo. A sorte de Tristão foi dada logo que citaram o seu nome no drama, 

a recepção do herói não será de outra forma pelos espectadores, se não a de um homem hon-

rado, forte e belo, do qual a princesa Isolda está apaixonada, mesmo sabendo que ele é o 

homem que matou seu noivo, como se não bastasse, ainda curou os ferimentos de Tristão 

após o combate com Marold. Mas qual a razão para tanto amor? Como é possível perdoar o 

assassino em tais condições? Mesmo após Brangäne ter dito a princesa que trocou as poções, 

ou seja, o veneno pela poção do amor, Isolda ignora tal declaração de sua confidente, dizendo 

apenas que ela não conhece o verdadeiro amor e que não é o poder da bebida mágica, mas 

sim o desejo de ter Tristão consigo. Podemos relacionar essa ação de Isolda com a filosofia de 

Schopenhauer, pois mesmo com todas as tentativas de Brangäne em alertar o perigo do en-

contro com Tristão, Isolda segue adiante com o plano. Para Schopenhauer, há um motivo 

para ignorar a razão ou simplesmente não perceber outra coisa, senão o objeto do amor – o 

impulso sexual. 

 
Metade das forças e pensamentos da parte mais jovem da humanidade leva continua-
mente, o objetivo final de quase todo esforço humano, que é alcançado sobre as mais im-
portantes questões de influências adversas, as ocupações sérias interrompem a cada hora, 
às vezes coloca por algum tempo até as maiores cabeças em confusão, não evita entrar 
entre negociações dos homens de Estado e nas pesquisas de eruditos importunando com 
seus tarecos, compreende suas pequenas cartas de amor e seus cabelos encaracolados in-
troduzido nas pastas ministeriais e nos manuscritos filosóficos, não menos que todos os 
dias, instiga o pior e confuso comércio, dissolve as mais valiosas relações, rompe os laços 
mais estáveis, às vezes toma por vítima a vida ou a saúde, às vezes a riqueza, a posição e a 
felicidade, sim, além disso, faz do honesto um inescrupuloso, do até agora fiel um traidor, 
portanto, em toda cena como um demônio hostil, para tudo intervir, está o esforço para 
confundir e transtornar – já que isso nos leva a exclamar: Para que o barulho? Para que o 
ímpeto, o bramar, o medo e a aflição? Essa questão trata-se simplesmente, que cada João 
encontre sua Maria8. 
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A capacidade de Isolda ver o mundo de Tristão para si 

De acordo com Schopenhauer, “ninguém é capaz de ver para além de si [...] cada um 

vê no outro tanto quanto ele mesmo também é; pois ele pode apreendê-lo e compreendê-lo 

unicamente segundo a medida de sua própria inteligência”9 . Aqui, o filósofo se refere aos do-

tes intelectuais de cada sujeito, pois se há um grau maior ou inferior entre um determinado 

sujeito e outro, esta diferença intelectual não pode ser suprida pelo terceiro. É possível fazer 

uma analogia quanto a sublime escolha que Tristão e Isolda escolhem fazer, de início o herói 

toma a frente, mas logo depois a princesa segue o caminho de seu amado, mas a escolha não 

será suficiente para conseguir realizar o percurso, será necessário buscar a metafísica da 

morte, o lugar que Tristão diz já ter ido em algum momento, enquanto estava desacordado 

sob o efeito da poção. Neste momento, Wagner desenvolve em seu drama o efeito do sonho e 

da vigília, assim como o sonho premonitório, tema que Schopenhauer elabora em sua última 

obra Parerga e Paralipomomena. Wagner, em seu ensaio Beethoven, escreve exatamente o 

efeito do qual Tristão representou no drama. 

 
Capacidade de ver lá onde nossa consciência desperta, à luz do dia, sente apenas obscura-
mente os poderosos motivos dos afetos de nossa vontade, é possível que dessa noite possa 
brotar o som capaz de penetrar na percepção realmente desperta como manifestação ime-
diata da vontade. O sonho sempre confirma a experiência de que, ao lado do mundo intu-
ído, a partir das funções do cérebro em estado de vigília, existe um segundo, igual a este 
em clareza e não menos inteligível em sua manifestação1 0. 

 

Portanto, é esse o caminho que Isolda deve seguir. Durante os diálogos com Isolda e 

o rei Marke, Tristão apenas menciona o lugar que deverá retornar, o mundo da escuridão do 

qual ele está pronto para “viver”, o sonho foi uma confirmação para o herói, mas nós sabemos 

que a concretização do mundo metafísico no drama se dá pela música, a sublime melodia que 

o guia durante sua morte. Este momento fica muito bem explicitado nas próprias palavras de 

Tristão, “A velha melodia me disse novamente: - anseie-me – e morra, morra – e anseie-me! 

Não! Ainda não! Então ela não chama! Anseio! Anseio! – Na minha morte o anseio” 1 1 . Desta 

forma, Isolda haverá de buscar à sua maneira, o mesmo caminho, mas de igual ou diferente 

meio, Wagner decide manter o mesmo modo que Tristão chega ao seu caminho à Isolda, ou 

seja, através da melodia. Em relação ao sonho de Isolda, Wagner apresenta duas possibilida-

des de interpretação, pois toda encenação que acontece até a última “ária” de Isolda, ela per-

                                                 
9 SCHOPENHUAUER, Aforismos para a sabedoria de vida. p. 163. 
10 WAGNER, Beethoven. p. 18. 
11WAGNER, Gesammelte Schriften und Dichtungen – Band. VII. p. 66. 



manece adormecida, a chegada de Melot, a luta dele contra Kurwenal, assim como o mo-

mento em que o rei Marke e Brangäne chegam, tudo isso acontece com Isolda em profundo 

sono. Portanto, poderíamos dizer que, através de um sonho Isolda tivesse alcançado o mesmo 

feito que seu amado, mas ela não utiliza a palavra sonho em nenhum momento antes de mor-

rer, ou seja, fica subentendido para os espectadores, que o sonho, mesmo não sendo citado, 

pode ter sido o primeiro passo para a libertação de Isolda. Quando ela desperta, como se 

estivesse em transe, começa o seu canto para a morte, mas primeiro ela mostra estar vendo 

algo que os demais já não podem ver, da mesma forma que aconteceu com Tristão, quando 

em seu sonho premonitório podia ver além do que os demais que estavam ao seu lado. “Como 

ele sorri, como ele abre graciosamente os olhos”1 2 , frases como esta, anuncia uma Isolda já 

em processo de transfiguração, “sempre brilhante, como ele brilha, conduz o brilho er-

guendo-se? Você não vê?”1 3 , e assim continua seu canto mencionando as imagens sobre o seu 

amado, das quais, nem Brangäne, nem o rei Marke conseguem entender o que ela está acon-

tecendo. Ambos tiveram o mesmo processo, o mesmo caminho, com isso podemos dizer que 

tanto Tristão como Isolda, viu no outro, o mesmo que cada um é. A melodia conduziu seus 

personagens e as palavras os espectadores. Mas onde exatamente Isolda demonstra seguir a 

melodia? Quando ela canta, “Ouço apenas essa melodia, ela é tão maravilhosa, completa e 

leve, deleite, lamento, dizendo tudo, suave, reconciliando e soando de fora dele, penetrando 

em mim, oscilando-se”1 4 . Este momento da ópera, não apenas nos guia para essa última in-

terpretação, como também mostra claramente o suporte que Schopenhauer forneceu a Wag-

ner em seu drama, a música desde o início conduziu Tristão, negando sua vontade já nos 

primeiros compassos da obra, e finaliza trazendo Isolda para sua interpretação da filosofia de 

Schopenhauer. Wagner precisou utilizar dessa linguagem da razão – a palavra – para que 

seus espectadores tivessem “acesso” à representação, ou seja, a melodia e a música como lin-

guagem da paixão e do sentimento, de nada adiantaria, se não o tivesse feito desta forma, a 

melodia do qual os protagonistas seguem, caso não fossem mencionados em seus cantos, os 

espectadores não absorveriam com a completude necessária que Wagner esperava. Portanto, 

a diferença entre Tristão e Isolda, isto é, de como eles conseguiram se desligar do mundo da 

luz, está somente nos intervalos e duração de tempo, porque, assim como Tristão, Isolda tam-

bém teve sua melodia, sua resignação, tocada pelas flautas e primeiros violinos. 

 

                                                 
12 Ibidem. p. 79. 
13 Ibidem. pp.79-80. 
14 WAGNER, Gesammelte Schriften und Dichtungen – Band.VII. p. 80. 



Considerações finais 

Schopenhauer discorre não apenas sobre a capacidade que o impulso sexual possui 

de ignorar a razão, mas também sobre os riscos que a pessoa pode enfrentar quando perdoa 

certo indivíduo. O filósofo alerta aquele que perdoa sobre a possibilidade de novamente ocor-

rer à traição do sujeito perdoado, por esta razão, Schopenhauer pergunta se vale a pena o 

esforço de perdoar. Não apenas faz a pergunta, mas também apresenta a verossimilhança de 

qualquer exemplo se repetir.  

 
Perdoar e esquecer significa arremessar pela janela experiências valiosas. Ora, se alguém 
com quem temos ligação ou contato demonstrou-nos algo de desagradável ou irritante, 
então devemos perguntar-nos se essa pessoa tem tanto valor para nós a ponto de querer-
mos suportar novamente e diversas vezes o mesmo comportamento, até um tanto inten-
sificado – ou não. Caso sim, não haverá muito a ser dito a respeito, porque falar pouco 
ajuda: devemos deixar passar o fato, com ou sem admoestação, sabendo, entretanto, que 
pedimos com isso que este se repita. Mas caso não queiramos suportá-lo, devemos imedi-
atamente romper para sempre com o caro amigo ou, caso se trate de um servente, despedi-
lo. Pois, uma vez repetindo-se a situação, ele haverá invariavelmente de agir novamente 
do mesmo modo ou de maneira totalmente análoga, mesmo que agora nos jure o contrário 
com toda a franqueza. Ele pode esquecer tudo, a não ser a si mesmo, sua própria essência. 
Pois o caráter é absolutamente incorrigível, uma vez que todas as ações do ser humano 
fluem de um princípio interno, graças ao qual ele, posto nas mesmas circunstâncias, pre-
cisa fazer sempre o mesmo, incapaz de variação [...] Por isso também a reconciliação com 
um amigo com o qual se tinha rompido relações é uma fraqueza que é expiada quando o 
mesmo, na primeira oportunidade, faz mais uma vez e exatamente o mesmo que levara ao 
rompimento; sim, com tanto mais audácia, dado que agora possui a consciência velada de 
sua imprescindibilidade. O mesmo vale para serventes admitidos e readmitidos. Tam-
pouco – e pelas mesmas razões – podemos esperar que alguém, sob condições diferentes, 
haverá de fazer o mesmo que antes. As pessoas mudam muito antes a sua disposição e seu 
comportamento com a mesma velocidade com que mudam de interesse; sim, suas inten-
ções modificam suas letras de cambio tão rapidamente que seria preciso ser cego para não 
protestar contra elas1 5. 
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A vingança de Cthulhu contra o império solar:  
as insurgências telúricas de Reza Negarestani 

 

André Roberto Tonussi Arnaut (IFAL) 
 

Procura-se, com esse trabalho, pensar a vingança contra a vida da moral de escravos 

em uma perspectiva cósmica, a partir de uma leitura de Cyclonopedia – complicity with 

anonymous materials do filósofo iraniano Reza Negarestani. O pensamento de Negarestani 

insere-se no contexto do Realismo Especulativo de autores como Graham Harman e Iain 

Hamilton Grant. Um momento crucial na filosofia contemporânea para o Realismo 

Especulativo é a apropriação de Nietzsche feita por autores como Deleuze e Bataille, que 

resultou em uma perspectiva metafísica que pode ser chamada de materialismo libidinal. O 

ponto central de um tal materialismo é pensar a matéria como incriada e, portanto, como não 

inerte, como desejo ou, nietzschianamente, vontade de potência. Os temas principais do 

pensamento nietzschiano são então explicados por essa noção de matéria, como o faz Nick 

Land em The thirst for annihilation, por exemplo: a dissolução da dicotomia entre aparência 

e mundo verdadeiro como resultado da distinção entre descontinuidade (plano de 

organização que inclui as ditas “aparências”) e continuidade (matéria-desejo como devir); a 

eterna recorrência do mesmo como pensamento da negação radical e não dialética, em que 

há uma diferença unilateral entre o plano organizacional e a matéria (por exemplo, o espírito 

difere espiritualmente da matéria e é matéria mais uma vez) - a eterna recorrência como 

chave para se pensar a matéria como sentido e não como substância, e o organizacional como 

intensificação e não como aparência; a moral de escravos como confusão entre valor e 

utilidade e, portanto, como a domesticação da matéria-desejo, pressuposta pela questão 

sobre os limites do conhecimento, que nessa domesticação hipostasia descontinuidades 

(aparência e mundo verdadeiro). 

A diferença unilateral, por sua vez, entra em consonância com metafísicas como o 

irreducionismo (Bruno Latour) e a filosofia orientada a objetos (Graham Harman). Pois, se, 

por exemplo, o espírito difere espiritualmente da matéria e é matéria mais uma vez (uma vez 

que a matéria é o continuum, o princípio de não contradição na forma da diferença bilateral 

“A difere de B, portanto B difere de A”, que funciona na descontinuidade de A e B, não se 

aplica na diferença entre o contínuo e o descontínuo), a matéria é sentido e não substância 

do espírito, isto é, ele não se reduz a ela. Não é, assim, aparência. Pode-se, dessa maneira, 

atribuir uma realidade ao organizacional: a realidade dos objetos. Mas, se a matéria-desejo é 



fim em si mesmo (pois concebê-la teleologicamente seria domesticá-la) e o plano de 

organização é meio para seu devir criativo/destrutivo (o organizacional como intensificação 

da vontade de potência), e se esse “meio” não deve ser pensado teleologicamente, então, do 

ponto de vista cósmico, o sistema solar é meio para o decaimento da energia solar – mas 

então os meios são objetos, isto é, não se reduzem ao decaimento solar. Eis portanto uma 

heraclitiana, não dialética luta cósmica entre contrários, e, nesse sentido, a chave para se 

pensar a vingança da Terra contra o Império Solar: as insurgências telúricas de que 

Negarestani nos fala em Cyclonopedia – complicity with anonymous materials. 

Se o decaimento solar e seu devir como fim em si mesmo pode ser caracterizado 

nietzschianamente (em sua autoafirmação que se dá precisamente por sua superação de si) 

como vida, a insurgência da Terra, como meio, como o obstruído, é a insurgência da morte 

ou da desvida (morte que difere unilateralmente da vida). Em grande medida o que se busca 

aqui é pensar a moral de escravos como afirmação da morte e não como negação da vida, isto 

é, busca-se desvincular a morte da aniquilação no devir e dedicar-lhe uma atenção a ela 

mesma e não somente enquanto momento do devir-vida. O que Augusto dos Anjos faz em 

sua poesia, como por exemplo em O Pântano: 

 
Podem vê-lo, sem dor, meus semelhantes!... 
Mas, para mim que a Natureza escuto, 
Este pântano é o túmulo absoluto, 
De todas as grandezas começantes! 
 
Larvas desconhecidas de gigantes 
Sobre o seu leito de peçonha e luto 
Dormem tranquilamente o sono bruto 
Dos superorganismos ainda infantes! 
 
Em sua estagnação arde uma raça, 
Tragicamente, à espera de quem passa 
Para abrir-lhe, às escâncaras, a porta... 
 
E eu sinto a angústia dessa raça ardente 
Condenada a esperar perpetuamente 
No universo esmagado da água morta! 

 

A insurgência telúrica no entanto significa que a Terra deixa de ser meio para o 

decaimento solar. Vejamos a partir daqui como isso ontologicamente se dá. 

A justaposição escalar de strata que são as composições terrenas, em que nenhuma 

escala tem privilégio sobre as outras, em que não há uma perspectiva que abarque todas elas, 

é, por isso, labiríntica, cada escala comunicando-se com outras, porosas, uma vez que não são 

substâncias, uma vez que não possuem um núcleo duro, impermeável. O labirinto porém é 



precisamente o modo pelo qual a energia solar flui nas composições terrenas, é ainda 

dependente do domínio solar; as composições terrenas ainda têm no sol sua origem, a sua 

transcendência. O obstruído, o meio, o morto, ainda não se insurge contra o esquema geral 

do devir-vida. 

A porosidade dos strata terrenos é a chave para o fluxo solar na Terra. É o caminho 

para o devir-vida, que para os strata significa sua morte, sua aniquilação pelo contágio de 

strata adjacentes. Negar a vida enquanto devir é portanto fechar tais poros, evitar o contágio, 

o contato com os adjacências, negar-lhes a sua realidade mesma; o devir-vida como 

aparência, e o real como o imutável e morto – como o mundo das ideias do platonismo. O 

obstruído como modelo de realidade. 

Tal fechamento dos poros aparece inicialmente como o bem para a moral de escravos, 

que quer apenas sobreviver, que confunde o valor com o “ser útil para...”. Pois o plano das 

ideias é a substância, o mundo real, a vida para os obstruídos, para quem o devir significa a 

morte. O divino antropomorfizado, se restringirmos o humano ao plano da necessidade e da 

utilidade. Com o triunfo do cristianismo (ou o platonismo para as massas, segundo 

Nietzsche), Deus torna-se o telos do trabalho, o devir perde sua inocência: há uma tarefa a 

ser cumprida, em nome de Deus. Porém, a escala totalizante do monoteísmo não escapa do 

labirinto, de modo que está povoada de escalas que não se reduzem a ela, de minorias prontas 

a traí-la: o monoteísmo sempre ameaçado por elementos politeístas. Tudo o que permanece 

erguido é um ídolo a ser destruído, e Deus mesmo deve desfazer-se de todos os atributos que 

ameacem sua unicidade. O trabalho tendo Deus como telos passa a ser o trabalho da 

destruição, a transformação da Terra em deserto, como mostra Negarestani em 

Cyclonopedia. Nada mais erigido, não mais escalas, superfícies porosas, justaposições – 

blasfêmias à unicidade divina, mesmo como trabalho oferecido a Deus, mesmo como 

realização da Ideia: pois, como poderia Deus precisar disso? A Ideia platônica e seu 

monoteísmo desembocam assim na aniquilação dos canais para o decaimento do fluxo solar, 

na aniquilação do devir, na aniquilação da aniquilação. A morte não mais como a aniquilação 

inerente ao processo criativo da vontade de potência, ao processo da vida, mas como cessação 

desse processo. A aniquilação de tais canais, das composições terrenas, significa o fim da 

ontologia de sólidos porosos, de superfícies justapostas e sem limites definidos, da ontologia 

de objetos como linhas costeiras e não como volumes de que fala Nick Land em The thirst for 

annihilation. Mas a pulverização das superfícies que resulta no deserto não é um 

deslocamento para a superfície absoluta do divino, pois o monoteísmo esvazia também Deus 

de qualquer substrato. Ao ser despido de seus atributos, Deus separa-se do mundo, já não 



pode agir sobre ele, é tornado ocioso e impotente. Polariza-se no inalcançável, no 

absolutamente transcendente. Alteridade absoluta, alienígena, xenomórfica. Vontade de 

potência uma vez mais, porém diferente dela unilateral e divinamente. Escala totalizante e 

impossível, infestada de escalas minoritárias, que teimam em narrar o divino desde sua linha 

labiríntica, o monoteísmo só pode evitar tais infiltrações aniquilando-se. Ou, talvez melhor, 

seu aniquilamento provém de um processo hipercicatrizatório gerado pela tentativa de se 

evitar a todo custo a penetração de minorias através dos poros, como afirma Negarestani em 

Cyclonopedia. A morte de Deus não é no entanto o retorno à ontologia do devir: ela se segue 

do monoteísmo e de sua insurgência contra o fluxo solar, contra a vida, contra o processo 

criativo da vontade de potência. Deus deve morrer para se evitar a blasfêmia de sua 

separação, de sua impotência e ociosidade. A morte do Deus-morte significa assim a morte 

na Terra e não no transcendente; significa o deserto sem refúgio possível em superfície 

alguma, nem mesmo a divina. E no deserto não há canais para o decaimento solar; ele não 

segue a lógica do devir-vida, mas da obstrução absoluta, da incapacidade informativa da 

poeira (que não forma canais de fluxo); mas, por isso mesmo, cada partícula de poeira é 

xenopartícula; uma vez que não há escala, não há sólido em relação ao qual ela estaria dentro, 

em relação ao qual ela não seria estranha. Ao contrário do sólido, o deserto de xenopartículas 

não possui porosidades para a penetração do estranho (que restringem as penetrações a 

comunicações do fluxo solar), de modo que o xeno da xenopartícula o é não em relação a 

strata, mas em relação ao próprio Império Solar. Assim, como diz Negarestani, “cada 

partícula de poeira carrega consigo uma visão única de matéria, movimento, coletividade, 

interação, afeto, diferenciação, composição e escuridão infinita – uma base de dados 

cristalizada ou um roteiro (plot) pronto para combinar e reagir, para ser narrado em e através 

de algo” (NEGARESTANI, Cyclonopedia, p. 88). Esse algo no entanto não é um sólido, mas 

um líquido, que não canaliza informação, mas revolve interminável e caoticamente as 

partículas de poeira. “O deserto é usualmente ligado a inauditos elementos úmidos, e assim 

abre a possibilidade de revolucionárias porém anômalas (e talvez bizarras) cosmogêneses e 

processos de construção de mundo” (NEGARESTANI, Cyclonopedia, p. 238). 

A narrativa de uma cosmogênese anômala não é fruto de domesticações que tornam 

possíveis o princípio de realidade (para usar o vocabulário freudiano) e a teoria, mas também 

e, principalmente, não é um puro dispêndio, uma comunicação com a matéria-desejo sem 

telos. Pois o dispêndio está ligado ao devir-vida e à morte como seu momento, como 

aniquilação. Tal narrativa também não é mythos, uma vez que não se trata de uma 

cosmogênese no sentido de gênese da ordem a partir do caos primordial; pois assim ainda 



nos restringimos ao fluxo, ao que se fez, ao forte, ao hegemônico. Ao passo que uma 

cosmogênese anômala diz respeito a minorias, ao obstruído e fraco, àquilo que nunca se fez, 

que nunca houve. Não pretende falar de eras  primordiais, é puramente ficcional, é 

lovecraftiana. Se em As montanhas da loucura Lovecraft sugere que a vida terrena foi criada 

pela raça alienígena dos The Great Old Ones, e assim parece aproximar-se do mythos, na 

mesma novela lemos que os Great Old Ones tiveram que se confrontar com o monstro 

transdimensional, cheio de tentáculos Cthulhu e sua prole. Mas Cthulhu e as entidades 

associadas a ele (p. ex. Azathoth, Nyarlathotep e Shub-Niggurath) nunca tiveram lugar, aliás 

tempo e lugar são noções que não se aplicam a entidades transdimensionais. E não é que 

esses são nomes para o Caos: a principal “fonte” de informações a respeito dessas entidades 

é o fictício grimoire Necronomicon, escrito por Abdul Alhazred, após passar dez anos sozinho 

no grande deserto do sul da Arábia – de modo que a ficção é elevada ao quadrado para se 

falar de entidades que nunca se fizeram, uma vez que uma narrativa que fale do morto como 

o obstruído deve ser ficcional. Augusto do Anjos não fala de grandezas que de fato pereceram, 

mas sim que nunca se realizaram, de ficções. O pântano ainda é no entanto uma justaposição 

labiríntica de escalas, e portanto mesmo o que nele não se realizou não se realizou por causa 

das escalas e assim ainda está ligado a elas, ao devir-vida. As entidades lovecraftianas têm 

afinidade à poeira e ao deserto, são radicalmente alienígenas às escalas, e nesse sentido sua 

narrativa bebe mais do mito do que de uma atenção ao pútrido na natureza. Mas uma 

mitologia estrito senso recuperaria o escalar. Conforme o dito do Culto de Cthulhu, “nas 

profundezas de R'lyeh, o morto Cthulhu deita sonhando” - Cthulhu é um outsider que 

penetrou no cosmos e nele está adormecido. Penetrou no sentido de que é um objeto-morte 

no cosmos do devir-vida. Não penetrou portanto pelos poros, mas pela areia do deserto; ou, 

como em um trecho do Necronomicon citado no conto O festival: “Grandes buracos são 

secretamente cavados onde os poros da terra deveriam ser suficientes, e coisas que deveriam 

rastejar aprenderam a andar”. 

Uma cosmogênese anômala, portanto, é a cosmogênese do mundo da morte, e o fim 

do Império Solar, a imanência Terra-Sol. O monoteísmo platônico e cristão e sua moral de 

escravos então mostra-se, em suas últimas consequências, como uma atenção irreducionista 

à morte, que não é mais compreendida em função do devir-vida. Chega-se, assim, partindo-

se da lógica do pensamento Nietzschiano em sua faceta materialista-libidinal, ao além do 

devir no morto, no obstruído, no deserto, no que nunca teve lugar e portanto na ficção de 

Lovecraft. 
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A arte  
e as dimensões recalcadas da sensibilidade na existência cotidiana 

 

José Luiz Furtado (UFOP) 

 

Juntamente com a filosofia a arte constitui uma das modalidades de reflexão essenciais 

à auto compreensão da existência humana considerada como um todo. Ambas atuam em 

frente dupla a fim de preservar nossa humanidade da tendência à coisificação inerente ao 

desenvolvimento das teorias científicas, no plano teórico, e a evolução da sociedade mercantil 

capitalista de consumo dirigido, que é especificamente a nossa, no plano prático da vida co-

tidiana1 . Em relação a estas duas dimensões entrecruzadas de alienação da existência a filo-

sofia e a experiência estética - na qual incluo os processos inventivos e a contemplação e frui-

ção desinteressadas das obras de arte - se pautam pela transcendência em um sentido que no 

decorrer do texto iremos explicitando. Desde que Aristóteles apontou a inutilidade como a 

característica principal da filosofia teoricamente considerada, já a situou imediatamente no 

seio da vida cotidiana como uma atitude transgressiva da sua lógica fundamental, a saber, o 

valor de uso e seu correlato: o trabalho. Para o Estagirita a filosofia é um fim em si mesma, 

contrariando, portanto, a lógica heterônoma das atividades cotidianas que visam a realização 

de finalidades distintas do próprio agir e seu gozo imanente, cuja forma paradigmática é a 

                                                 
1  A conceituação de vida cotidiana empregada aqui baseia-se essencialmente na definição dada por Heidegger 
em “Ser e tempo” no parágrafo 4, que resumiremos a seguir.  
Enquanto fático, o projetar-se compreensivo do Dasein está sempre no meio de um mundo já de scoberto. Ele 
toma deste mundo assim descoberto suas possibilidades, tais como interpretadas a partir do que todo mundo 
pensa. Essa forma de interpretação limita de antemão as possibilidades oferecidas à v ida de cada um, ao âmbito 

do que é de conhecimento público, exequível nas condições dadas da sociedade atual e tolerável pelas leis e 
costumes. Enfim, o possível é o que se deve fazer de acordo com o que todo mundo comumente faz. Os hábitos 
sociais determinam na v ida cotidiana o horizonte de possibilidades  nas quais se move a existência de cada um. 
Esta nivelação das possibilidades do Dasein às escolhas que se encontra imediatamente disponíveis na cotidia-
nidade, conduz a uma redução das possibilidades enquanto tais: ao que é desejável no interior do campo a berto 
pelos comportamentos considerados normais. A cotidianidade comum, ou seja, a v ida do homem comum, ca-
racterizada pelo conjunto das ocupações cotidianamente v ividas, se torna cega ao caráter essencial da possibi-

lidade compreendida em sua indeterminação  fundamental e, portanto, em sua liberdade, se acomodando na 
moldura do real. Esse acomodamento não significa evidentemente, quietude, implicando antes, e ao contrário, 
uma intensa ativ idade nas ocupações que ele inclusive suscita. O que cada Dasein quer o u deseja é, neste caso, 
não novas e positivas possibilidades de novos e concretos modos de existência, mas apenas uma utilização do 
que a própria sociedade disponibiliza efetivamente como alternativas a serem eleitas.  
O que Heidegger entende então por possibilidade enquanto possibilidade é a possibilidade de ser ou não ser isto 
ou aquilo, ou seja a liberdade. A possibilidade é a essência da liberdade porque ao fazer certas escolhas fáticas 

escolho na verdade ao meu próprio ser. Fazer isso ou aquilo é exist ir desta ou daquela forma, autêntica ou inau-
tênticamente. Na arte assumimos necessariamente atitudes autênticas.  
Traduzimos livremente o texto, não apenas vertendo-o para língua portuguesa, mas interpretando o pensa-
mento de Heidegger tendo em v ista tornar mais clara a significação do conceito de v ida cotidiana ali desenvol-
vido. Daí a ausência de aspas. “Ser y tiempo”. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Edición digital de:  www.philoso-
phia.cl. 



teckné2 . Gozo que constitui aos olhos de Aristóteles o próprio índice da perfeição imanente 

da práxis (eupraxia) cuja forma mais alta se realiza na atitude contemplativa do conheci-

mento teórico; ação que, entre outras do mesmo campo, tem sua finalidade em si mesma, 

embora não seja um fim em si3 . 

A arte é também, nesse sentido, assim como a filosofia, fundamentalmente transgres-

sora da lógica do cotidiano. Não tanto, nem originariamente, no sentido político do enfreta-

mento das regras, normas e costumes instituídos que reinam sobre a vida cotidiana, mas dos 

limites impostos pelo nosso dia-a-dia à livre expansão das potencialidades da vida que aqui 

denominarei potencialidades subjetivas, por serem individuais e imanentes. Partirei, pois, 

do princípio da limitação ou finitude da vida cotidiana em relação, não apenas aos nossos 

projetos existenciais fáticos, ou a situação histórica particular, mas de uma forma essencial. 

Frente a essa limitação eidética paira a tendência pulsional interna à vida a expandir-se ili-

mitadamente em gozo, de realizar tudo o que nela permanece virtualidade ou potencialidade. 

A vida é assim potência de atualização4 . Cada instante de nossas vidas é a atualização de um 

poder, de ver, de ouvir, pensar, mas também de alegrar-se ou entristecer-se., de tal modo que 

jamais nada se atualiza na vida sem afetividade. Mas “todo poder esbarra em si mesmo contra 

isso a respeito do que nada pode: num não poder absoluto”5 . 

Pois bem, a consciência da limitação da existência cotidiana surge na história da filo-

sofia primeiramente frente às possibilidades essenciais abrangidas pelo gênero, ou através da 

oposição entre o particular e o universal, ou conceito, tema de intensos debates ao longo da 

história da filosofia, desde Platão (a teoria das três almas) a Hegel (o indivíduo como membro 

de uma totalidade que o ultrapassa e ao mesmo tempo realiza sua existência efetivamente 

humana), passando por Marx (o homem total) e Feuerbach (a essência genérica). A própria 

ideia marxiana de emancipação política da essência humana, ou seja, a ideia de uma socie-

dade adequadamente organizada tendo em vista a realização da essência genérica do homem, 

de tal forma que permitiria a cada indivíduo expandir ao máximo suas forças vitais, espiritu-

                                                 
2 Cf. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril,1991, Livro VI. 
3 TASSIN, E. L´action politique. In: Les Cahiers de Philosophie, Lescahiers: Lille, 18, 1994/95, p. 164. “Toute 
action (práxis) doit être comprise indépendamment de l´intentionnalité qui la comande: d´une part, 
indépendamment de ses motifs; d´autre part, indépendamment d e son but v isé comme effect recherché et 
prév isible. Motifs et buts sont des facteurs déterminants de l´acte. Mais l´action est libre dans la mesure où elle 

les transcende. Reconnaître um but est affaire de jugement, pas de liberté... le sens de la action reside dans son 
principe non dans as fin”.  
4 “A v ida ser breve não tem nada a ver com seus limites em um tempo objetivo, mas diz respeito ao fato de que, 
com efeito, ela é fluxo em que nenhuma impressão, feliz ou infeliz, perdura, no nada que a corrói a ca da um dos 
seus passos” (HENRY , M. Encarnação; uma filosofia da carne. São Paulo: realizações, 2014, p. 93).  
5 Encarnação, op. cit., p. 245. 



ais e corporais, como individualidade total, (o que está no cerne da própria ideia de comu-

nismo6 ) implica a referência a uma cotidianidade pensada como limitação à esta expansão. 

Se esta limitação é meramente histórica, devida ao modo de vida capitalista, podendo ser 

eliminada no futuro por uma ação revolucionária, ou se é estrutural, integrando a própria 

condição humana como um todo, não importa muito aqui no contexto deste artigo. O impor-

tante é mostrar que a arte autêntica (autônoma em relação ao mercado)7  sempre eleva nossos 

sentidos a um nível de fruição superior ao comum na vida cotidiana, fazendo ver o que não 

vemos ou sentimos normalmente. A experiência estética provoca o corpo no sentido de des-

pertar potencialidades que a fruição cotidiana da vida normalmente encobre ou reprime. 

Ora, se considerarmos os processos sociais de reificação enquanto estratégias presen-

tes em quase todas as dimensões da existência e, ao mesmo tempo, o que ocorre nas experi-

ências de fruição estéticas, então a arte, como afirma Marcuse, promoveria “um rompimento 

privado da reificação”8 . Rompimento privado porque não implica necessariamente a supera-

ção imediata das condições sociais e históricas que promovem a reificação na vida cotidiana, 

e porque implica uma fruição individual enquanto assimilação subjetiva da obra. De todo 

modo, ainda que privadamente, a arte é rompimento da vida cotidiana reificada. Em sua au-

tonomia diante da obra de cuja beleza usufrui a sensibilidade, nada mais devendo ao mundo 

exterior, pode provar das ressonâncias subjetivas da vida que, mediante tonalidades afetivas 

adequadamente suscitadas, revela sua força. Aqui como lagures, na contemplação estética há 

que perder o mundo para ganhar a vida, mesmo que na esfera “privada”. 

A fruição estética é, sem dúvida e de fato, um capítulo escrito à margem do cotidiano 

reificado e colonizado pelas estratégias da sociedade de consumo dirigido. Todos sabemos o 

quanto se tornou insuportável esperar na internet o carregamento de um arquivo etc. A exi-

gência de funcionalidade atrelou-se à de imediaticidade: gozar aqui e agora sem entraves. 

Agora que o gozo foi liberado – depois de ter sido considerado pecaminoso - tornou-se um 

imperativo sem mais delongas e deve ser obtido através de técnicas eficazes: economia de 

tempo e meios. Não temos por isso mais paciência, não sabemos lidar com os atrasos, com os 

contratempos, os tempos vazios não são mais a ocasião de devaneios imaginativos, “quando 

nos libertamos inesperadamente das imposições e demandas das tarefas do presente, quando 

são rompidas as prioridades de eficiência, funcionalidade e velocidade que caracterizam a 

                                                 
6  Por este motivo Michel Henry pode definir o comunismo em Marx como a ideia do “advir e atualização na 
existência individual, de sua teleologia própria”. Marx; une phénoménologie de l´économie. Paris: Gallimard, 
197 6, I, p. 467 . Ora a “teleologia” da v ida autêntica é o gozo de suas próprias forças e poderes subjetivos.  
7  Embora Adorno negue a possibilidade de uma auto nomia total da arte na medida em que esta autonomia é já 
um reflexo da sua situação histórica e faz parte da sua autoconsciência.  
8 O caráter afirmativo da cultura, p. 119.  



vida moderna”9 . Ora, são esses espaços temporais de devaneio que a fruição estética deveria 

preencher. O tempo da arte não é o da produção, nem o das rotinas e hábitos cotidianos, mas 

o dos devaneios, das fruições imprevisíveis, das atividades inúteis e descabidas, das atitudes 

luxuosas, da liberdade no tempo e do tempo1 0. 

Mas, retornando ao tema da ruptura do cotidiano instaurada pela arte, afirma ainda 

Marcuse que esta “contém mais verdade que a realidade de todos os dias”, mesmo que se trate 

de um “mundo fictício, como ilusão”1 1 . Evidentemente isso não ocorre através de qualquer 

substituição das representações cotidianas, ou seja, das ilusões ideológicas eficazes, por uma 

representação desmistificadora de caráter, ainda que não teórico, mas ficcional. O jogo entre 

a aparência imediata e a ilusão estética desmistificadora, é interpretado por Marcuse de um 

ponto de vista ontológico. A ilusão é o que é por causa da sua irrealidade e não simplesmente 

enquanto mentira, é uma força desrealizante e não uma simples forma estética. Só assim, na 

medida em que atua como força negativa imaginária a arte poderia conter mais verdade que 

o real sendo ao mesmo tempo distinta da ideia ética de uma comunidade de fluidores satis-

feitos com a vida. A verdade da arte está em despertar a vida esquecida por sob a teia das 

relações alienantes do cotidiano.  Do mesmo modo, a redução fenomenológica contém mais 

verdade do que nossa imersão no mundo através da “atitude natural” porque ao contrário de 

viver a presença das coisas, o sujeito retorna sobre a vida transcendental da subjetividade 

constituinte que dá sentido ao mundo, redescobrindo-se como potência atuante no interior 

mesmo do horizonte do ser. Mas esse sujeito necessariamente imerso no mundo, atarefado 

com as coisas e compromissos, como bem viu Aristóteles, destinado a participar ativamente 

da vida política, não pode permanecer na atitude puramente contemplativa da teoria – seja 

ela a da subjetividade fenomenológica. É próprio da vida o esquecimento de si em sua fruição 

instantânea: “a saúde é o silencia dos órgãos. A saúde é esquecida, tão esquecida quanto a 

vida”1 2 . Neste sentido podemos dizer que a arte é uma das possibilidades de lembrança da 

vida autêntica e assim que ela se opondo ao esquecimento do cotidiano é uma ficção mais 

verdadeira que a realidade. 

                                                 
9 CRARY , J. Capitalismo tardio e os fins do sono. Rio: Cosacnaif, 2015, p, 98).  
1 0 A interconectividade v irtual substitui e ao mesmo tempo obstrui a possibilidade de experimentar efetivamente 
um espaço público compartilhado de atividades de cunho político. A comunidade cibernética do facebook realiza 
v irtualmente a ideia de uma comunicatividade globalizada dispensando a sociedade do dever de aprimorar-se 

como comunidade efetivamente política e eventualmente ética. Tornou -se possível nas redes sociais para cada 
indiv íduo adequar seu “perfil” à demanda que ele supõe satisfazer, como se muda a embalagem de uma merca-
doria para adequá-la ao gosto do freguês. Como se pudéssemos nos adequar como camaleões às ficções do desejo 
com que o outro nos seduz. 
1 1  A dimensão estética, p. 61 . 
1 2 HENRY , p. 27 1. 



A experiência estética exemplificaria antecipadamente, neste sentido, o gozo prome-

tido nas entrelinhas da história, da felicidade total: “a arte prefigura a totalidade negativa do 

universo trágico inerente à existência humana e da sempre renovada busca de redenção se-

cular: a promessa de libertação”. 1 3  Assim para Marcuse a arte se relaciona essencialmente 

com uma existência humana por si própria apreendida como ontologicamente deficitária e 

que vê nas condições históricas e sociais, tragicamente, uma limitação à sua exigência funda-

mental de gozar plenamente de si. O paradoxo da existência consiste justamente no fato do 

homem só existir efetivamente como tal, em um mundo organizado de acordo com a ideia 

que ele faz antecipadamente do seu próprio ser. A função da política e do Estado não é, origi-

nariamente, outra, e por isso Hegel pode acertadamente identifica-lo à encarnação da razão 

na história. Mas esta institucionalização objetivante da razão termina se tornando uma espé-

cie de segunda natureza – por nós próprios construída - que ao contrário de expressar a es-

sência humana criando um mundo orientado para a intensificação das potencialidades sub-

jetivas da vida, nos oprime. O indivíduo vê na sociedade uma realidade estranha que o oprime 

e limita, ao contrário de uma totalidade na qual se integraria harmoniosamente, sendo obri-

gado a postular esta síntese capaz de conciliar novamente a vida em comunidade com o de-

senvolvimento ao máximo das capacidades subjetivas da vida nele. A arte é justamente o fer-

mento que nasce dessa contradição, que a acirra ao retirar do esquecimento as forças reifica-

das da vida. 

Mas, vendo-as mais de perto, as obras de arte não se oferecem a nós apenas em sua 

atualidade vivida, em sua plenitude estética essencial? Não há nelas nenhuma promessa, ne-

nhum porvir ou dever ser, nenhuma felicidade preterida ou postergada, ao contrário do que 

pensava Sthendal. As artes interpelam a vida presente e a intensificação das suas potenciali-

dades imanentes, imediatamente, sem esperar por nenhum outro contexto ou condições dis-

tintas da imediaticidade do corpo e da sensibilidade. A arte nos surpreende por não exigir 

nenhum preparo, outro mundo ou outra sociedade, como as liberdades políticas e será jus-

tamente por isso que incidirá sobre ela a inquebrantável suspeita de conivência com uma 

sociabilidade degradada14. Porque, o que uma obra precisa para ser o que ela é para nós está 

já e sempre plenamente presentificado em sua forma. A dificuldade em compreender um 

quadro, afirmava Merleau-Ponty, reside no fato de que vemos muito mais através e com ele, 

do que nele, a tela nos reenviando a um alhures1 5 . A experiência estética é, dessa forma, a da 

                                                 
1 3 MARCUSE, op. cit., p. 90.  
1 4 Ver ADORNO, T. Teoria estética. Madrid: Taurus, 1988. 
1 5 A dúvida de Cézanne. In São Paulo: Abril, 1989, p. 87 .  



imediata plenitude da vida e sua intensificação. Lembrança, se quisermos, por sua transcen-

dência, de tudo aquilo que na vida cotidiana exclui a possibilidade de viver intensamente: o 

tédio, a indiferença, a massificação, a parvoíce, a ignorância. 

 

II 

  Através da música o sentido auditivo é explorado tendo em vista a fruição ao máximo 

de todas as suas potencialidades imanentes de gozo, livremente exauridas; para além de tudo 

o que nos poderia proporcionar os ruídos espontaneamente vindos do mundo. A propósito 

da música de Beethoven, Nietzsche afirma que seu grande mérito consistiu em ter libertado 

de vez a música da sua associação a qualquer “fundo musical” para os divertimentos da vida 

cotidiana; música agradável aos ouvidos para acompanhar conversações ou refeições. 

Beethoven exige com suas sinfonias uma entrega total da audição, a exclusividade total do 

ouvido. Faz música para despertar do fundo recôndito da alma humana as pulsões auditivas 

ligadas a sensações sonoras insuspeitáveis, de alegrias e angústias que remetem a dimensões 

e poderes subjetivos que de outra forma permaneceriam para sempre adormecidos no inte-

rior da vida sem serem jamais excitados pelas monótonas operações da existência diária1 6 . 

É como se a música produzisse os sons que, na medida em que afetam nossa audição, 

revelam ao próprio ouvido sua essência mediante esse processo de objetivação e subjetivação 

que constitui o cerne elogiado por Marx da dialética hegeliana do trabalho17. Mas, paradoxal-

mente é nosso sentido da audição, nossa sensibilidade que produz a música e que é assim, 

musical. O homem não teria criado a música se seu ouvido não fosse musical e não o seria se 

não houvesse a música. Através do teatro temos acesso à representação de cenas expressivas 

(de situações que espelham essencialidades da vida) da vida que de outra forma, vistas dire-

tamente na realidade cotidiana, não seriam suportáveis. Foi o que motivou Nietzsche a escre-

ver, em um dos seus mais belos textos, sobre a origem da tragédia grega, que “a vida só é 

suportável coberta com um véu de beleza”  1 8 . A representação teatral transfigura assim a rea-

                                                 
1 6 Cf. ROBINET, J.L. o Tempo do pensamento. São Paulo: Paulus, 2006, p. 219. E, Nietzsche, F. O nascimento 
da tragédia no espírito da música. São Paulo: Abril, 1999, Os pensadores, p. 21, parag. 24. Nesta passagem da 
obra citada Nietzsche afirma que através da dissonância musical experimentamos como uma “alegre sensação”, 
este “prazer primordial” que inclusive na tragédia grega é percebido “até mesmo na dor”.  
1 7  “A grandeza da Fenomenologia hegeliana e de seu resultado final, escreve Marx,  consiste, de uma parte, em 

que Hegel compreenda a auto geração do homem como processo, a objetivação como desobjetivação, alienação 
e superação dessa alienação; em que compreenda então a essência do trabalho e conceba o homem objetivado, 
verdadeiro, pois esse é o homem efetivo como resultado de seu próprio trabalho”. Manuscritos econômicos e 
filosóficos. São Paulo: Abril, 1987 , Os pensadores, XXIII, p. 37 .  
1 8 "Só como fenômeno estético se justificam eternamente a existência e o mundo" (El o rigen de la tragedia. 
Madrid: Taurus, 1987, 65 e 153). "A arte salva a v ida para si mesma" (p. 7 6). "Somente a arte sabe tornar essas 



lidade cotidiana conferindo-lhe a transcendência necessária para que seja contemplada e as-

sim objeto de uma “katharsis” ou reflexão, muito difícil de ocorrer na vida corrente. A arte 

torna assim possível refletir sobre a dor e a tragédia sem ser por meios conceituais, permi-

tindo viver experiências tais que figuradas justamente no rosto de um ator, como a dor repre-

sentada, revelam a verdade fundamental de que todo rosto é um mero palco para a vida si-

lenciosa e invisível que habita o interior de cada um de nós, como a realidade efetiva de nossas 

existências1 9 . 

Do mesmo modo a poesia nos faz experimentar uma potencialidade expressiva e cria-

dora das palavras para além do linguajar empobrecido do dia a dia, impedindo assim, como 

afirma Barthes, que a linguagem empobrecida e instrumentalizada da vida cotidiana “passe 

por ser toda linguagem”2 0, ou seja, obstruindo os possíveis linguísticos adormecidos pela ali-

enação cotidiana que a poesia vem despertar. De fato, como afirma Heidegger em seu famoso 

comentário da tela de Van Gogh em “A origem da obra de arte”,  os sapatos ali retratados 

mostram “a fadiga dos passos do trabalho... a lenta e persistente pegada através dos campos... 

o couro marcado pela terra fértil e úmida”, enquanto a camponesa “simplesmente usa os sa-

patos” (p. 25). Poderíamos aplicar a mesma ideia à linguagem. Na vida cotidiana, como a 

camponesa o faz com suas botas, nós simplesmente usamos as palavras cuja matéria queda 

esquecida no uso assim como sua significação na utilidade. De modo que “quem nunca com-

parou os olhos de alguém às estrelas, ou o passar do tempo à água que escorre ou ainda a 

morte ao sono; mas, se não for poeta, arrisca-se ao ridículo da banalidade. A poesia é uma 

                                                 
reflexões asquerosas sobre o horrendo o u absurdo da existência em representações que tornam possível viver: 

a do sublime, como dominação artística do horrendo, e a do cômico como descarga artística que libera do asco 
determinado pelo absurdo"(p. 25). Por fim, "se concebemos a encarnação da diss onância - e que outra coisa é o 
homem? -, esta dissonância, para poder viver, terá necessidade de uma magnífica ilusão que cubra sua essência 
com um véu de beleza"(p. 27 ). 
1 9 Há um enorme contrassenso em considerar a v isibilidade, notadamente no campo das a rtes, como um prin-
cípio essencial da ação. A manifestação dos princípios, escreve Arendt, se produz apenas através do agir: eles se 
manifestam no mundo por todo tempo enquanto a ação durar efetivamente, cessando no momento em que o 

agir cessa. (Qu´est-ce que la liberte? In La crise de la culture. Paris: Gallimard, 1972, p. 198). Ora, ao contrário, 
o princípio da ação é justamente o que jamais pode se mostrar na exterioridade do mundo. Que o ator possa 
representar a dor, a alegria ou qualquer outro sentimento prova justamente a absoluta independência na qual 
se encontra a afetiv idade originária onde e como o sentimento existe e se revela, e o corpo objetivo, o ser -no-
mundo do sujeito. Podemos controlar nossas expressões faciais, esconder, manifestar, enfatizando ou minimi-
zando nossos sentimentos, mas não deixar de sentir. E isto justamente porque o princípio de nossos sentimen-
tos, na medida em que sua essência é afetividade imanente da v ida em nós, não é algo sobre o que tenhamos 

qualquer domínio. Não podemos sentir o que quer que seja que queremos, mas podemos atuar sobre nossas 
expressões faciais e corporais em geral de acordo com o que habitualmente cada um mostra através do seu corpo 
o que sente ou não. É essa diferença ontológica absoluta entre o sentiment o enquanto se sente originariamente 
a si mesma na interioridade invisível da vida, e o corpo próprio, entre a transcendência do mundo e a imanência 
da afetiv idade e sua manifestação, que faz de todo homem um ator em potencial.  
20 Aula. São Paulo: Cultrix , 1 987 , p. 32. 



nova experiência, um novo olhar sobre o senso comum: a poesia está atrás das palavras, diz 

Borges”2 1 . 

Daí a necessidade da distinção, segundo Ricoeur, entre as “metáforas mortas” tais 

como  “pés de mesa”, “pescoço da garrafa”, já constituídas e de domínio público, das metáfo-

ras vivas. Nestas ocorre a emergência de um novo significado, como por exemplo no verso de 

Maiakovski “a tarde caia com mil sóis”. A metáfora viva atestaria, portanto, essa capacidade 

da linguagem fazer com que o invisível seja dito, mesmo aquele invisível que permanece não 

dito por sob o formidável falatório que caracteriza nossa vida cotidiana. “Uma língua, afirma 

Trotignom, nasce para a sua própria possibilidade de dizer a verdade do ser... o impronunci-

ado guia o pensador que ascende da significação vulgar e degradada das palavras até às pala-

vras privilegiadas pelas quais uma língua determina a sua experiência da verdade do ser”2 2 . 

Privilégio que cabe acentuadamente à linguagem poética. Nela “as palavras perdem o sentido 

ilusório de utensílios”, ou partes de um sistema comunicativo, fazendo aparecer o falante 

também, não como manuseador de coisas no cotidiano atarefar-se com os entes e assuntos 

corriqueiros, mas como interlocutor do ser: “pela linguagem (poética) entramos imediata-

mente em relação com o ser que nos constitui como lugar da sua manifestação”2 3 . Ou para 

citar ainda outro pensador: “A fala (parole) está na palavra (mot), ela é seu aspecto aberto, 

enquanto a palavra poética explode, a palavra instrumental se faz esquecer”  2 4 . Como o tem-

plo heidegeriano que exibe em sua estrutura arquitetônica a dureza de que é são feitas as 

pedras que a sustentam sobre a terra, através da rima a linguagem poética nos lembra a ma-

terialidade da palavra e do sentido. 

A característica principal da linguagem ela a extrai do seu pertencimento à estrutura 

ontológica do aparecer em geral. Todo aparecer fenomenologicamente compreendido, do fe-

nômeno, do mundo ou da consciência, consiste na manifestação de um conteúdo que ele pró-

prio não produz nem pode criar jamais. A linguagem, neste caso, não escapando a esta regra 

fundamental, somente fala do que nenhuma palavra é e que nenhuma palavra poderia jamais 

fundamentar. A linguagem é a morte do real, dirá Lacan. Essa defasagem essencial do dito é 

sua referência, essa deficiência ontológica que faz de cada palavra um vazio, ou seja, o que 

constitui sua dimensão simbólica propriamente falando, enfim esse abismo que separa reali-

dade e linguagem permanece oculto na vida cotidiana porque quase sempre falamos de coisa 

presentes em nosso campo perceptivo: “por favor me passe o pão”, “olha o céu como está 
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23 Idem, p. 50. 
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bonito hoje”.... Ao contrário a linguagem poética fala quase sempre de nada do que se encon-

tra presente: “No meio do caminho tinha uma pedra”, mas nem há caminho ou pedra... 

Por esse motivo aos ouvidos da cotidianidade inautêntica a poesia parece não querer 

dizer efetivamente nada. Quando Djavam cantando diz que “a luz de um grande prazer é ir-

remediável neóm,” porque o poeta fala diretamente do ser, o que ele diz se situa para além do 

cotidiano numa metafísica cuja transcendência reside muito mais no distanciamento da ba-

nalidade encobridora promovido por ela, do que numa efetiva ultrapassagem rumo ao ser 

transcendente2 5 .”Se toda linguagem concebível deve fazer ver tanto o que ela fala como o que 

ela diz dele, o que haveria de espantoso então em que ela reproduza a carência do aparecer 

que torna possível todo fazer-ver?”2 6 . 

A linguagem é, portanto, nesse seu autêntico sentido, originariamente via de acesso ao 

impronunciado e impronunciável. O que a poesia diz não é jamais legível na face cotidiana-

mente oferecida das coisas, ou nos gestos fatigados e repetitivos do dia a dia. Aviltar a expec-

tativa de sentido sobre o que se apoia a escuta de uma linguagem desgastada, propondo novas 

significações ocultadas pelas imagens poéticas a serem decifradas por um trabalho criativo 

de leitura sem regras hermenêuticas prévias, é a função da poesia. Podemos dizer pois que a 

linguagem cotidiana está para a fala poética como o ente para o ser. A primeira nos informa 

sobre as coisas, a segunda neutralizando pela poesia qualquer referência ao real (ente) res-

suscita na diferença ontológica a referência ao ser. 

Por este prisma podemos dizer com Marcuse que de fato “na revolta contra a sociedade 

de consumo a sensibilidade (estética) esforça-se por tornar-se prática, por ser o veículo da 

reconstrução radical, de novos modos de vida”2 7 . A arte, continua ele, “recorre a uma experi-

ência e compreensão pré-conceituais que ressurgem em (e contra) o contexto do funciona-

mento social da experiência e da compreensão – contra a razão e a sensibilidade instrumen-

talistas”2 8 . Nesse mesmo sentido, em uma belíssima passagem de “O mundo como vontade e 

                                                 
25 Quando um sex ólogo afirma que nossa preocupação em atingir o orgasmo é incompreensível já que ele dura 
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nhum. Porque duas pessoas para obter essa “pequena morte” se atreveriam a tanto? Ou seria porque o gozo não  
tem verdadeiramente tempo nem intensidade nenhumas? Inclusive não seria por isso que ele pode ser deman-
dado a qualquer preço? 
26 HENRY , M. Incarnation. Paris: PUF, 2002, p. 58. 
27  MARCUSE, op. cit. p. 7 6. 
28 Idem, p. 99. 



representação” Schopenhauer, comparando a atitude do homem comum com a teoria platô-

nica das ideias e afirmando que aquele não é capaz de por em prática a contemplação desin-

teressada, afirma que: 

O homem comum é ao menos de maneira contínua, incapaz de contemplação desinteres-
sada propriamente dita. Ele só dirige sua atenção às coisas na medida em que estas te-
nham alguma relação para com sua vontade, mesmo que esta relação seja muito indireta. 
Como, sob este ponto de vista em que apenas o conhecimento das relações é exigido, o 
conceito abstrato da coisa é suficiente, e mesmo muito mais apropriado, o homem comum 
não se demora muito na pura intuição, não deixa seus olhos repousarem muito tempo 
sobre o objeto, mas, diante de todas as coisas que se lhe apresenta, rapidamente procura 
o conceito sob o qual estas coisas possam ser postas... ele não demora, ele apenas procura 
seu caminho na vida”29. 
 

Schopenhauer salienta na passagem citada a perspectiva instrumentalizada do ser-para, 

do caráter instrumentalizado da percepção na vida cotidiana que a arte vem romper e trans-

gredir. Dimensão do Vorhandensein heideggeriano, da coisa que se encontra literalmente 

confrontada conosco em sua presença pura, em oposição ao Zuhandenes que nos importa 

enquanto instrumento destinado à execução de uma tarefa.  Esta esfera é também a do tra-

balho em geral que Marx denominava “reino da necessidade”, contrapondo-o ao “reino da 

liberdade” ou da necessidade socialmente dominada, identificado por ele à sociedade comu-

nista, consequência racional do desenvolvimento tecnológico - contraditório - das forças pro-

dutivas capitalistas. A mesma ideia já aparece nos Manuscritos de 1844, sob um vocabulário 

hegeliano, mas diretamente ligada ao desenvolvimento da sensibilidade estética. “Somente 

através da riqueza objetivamente desenvolvida do ser essencial do homem é a riqueza da sen-

sibilidade humana subjetiva cultivada ou criada”.3 0   Ora essa riqueza da sensibilidade hu-

mana subjetivamente cultivada nada mais é do um ouvido musicalmente educado, uma visão 

despertada pela e para a beleza das puras formas, em resumo sentidos enriquecidos pela ca-

pacidade de gratificação humana, que se afirmam como poderes essenciais do homem na e 

pela fruição estética. 

Ora, o desinteresse da contemplação estética resulta justamente, e primeiramente, da 

autonomia da arte em relação ao restante das atividades cotidianas. A arte não é regida pelo 

ser-para do trabalho, isto é, pela transcendência do horizonte onde se desenrola a objetivi-

dade do mundo em geral. “Ao tornarem-se componentes da forma estética, as palavras, sons, 

formas e cores estão isolados contra o seu uso e função familiares e correntes; assim, estão 

livres para uma nova dimensão da existência”. Enfim a arte, submetendo a realidade a uma 
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outra ordem, sujeita-a às leis da beleza3 1 , o que faz com os gestos do dançarino, as palavras 

do poeta ou as sonoridades dos composições musicais3 2 . Assim a arte nos fala das potenciali-

dades mais altas da vida na e pela sensibilidade, ou segundo ainda Marcuse, recorrendo a 

uma forma de sabedoria não conceitual oriunda da noção husserliana de mundo da vida na 

qual Marcuse, aliás, buscou inspiração. 

A arte é pois fundamentalmente transgressora da cotidianidade da vida por suscitar, 

fazendo vibrar em nós, forças e intensidades subjetivas vitais que não podem ser arregimen-

tadas pelas formas institucionalizadas da organização social, quaisquer que sejam, na medida 

em que a organização social terá sempre por critério determinante os princípios materiais da 

produção e consumo. Esta produção e esse consumo aos quais aludimos aqui são pensados 

como categorias essenciais da história humana e, portanto, como categorias determinantes 

em sentido absoluto da vida e da história, para além dos modos históricos existentes ou não 

de produzir e consumir o que precisamos para viver. Enfim, a vida cotidiana estará sempre 

de uma ou outra maneira, em maior ou menor grau, submetida aos imperativos heterônomos 

de construção e manutenção das condições materiais da existência, denominado por Marx 

“reino da necessidade”. Ora a pratica das artes, a fruição estética, contemplativa ou criadora, 

dá-se sempre e necessariamente nos tempos e espaços marginais da existência, arrebatados 

aos atos de consumo manipulado ou ao tédio das horas de lazer. Ao fazê-lo a arte nos motiva 

forças essenciais que nada significam no universo do trabalho, da produção e do consumo, 

que são livres propriamente no sentido de constituírem atividades autônomas. Elas resguar-

dam a inalcançável transcendência da vida em relação a toda tentativa histórica de construir 

um mundo à sua medida. 
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maquinaria e da tecnologia. Para Berman o reino da liberdade repousa sobre o da necessidade ou do trabalho. 
“Somente sobre o pano de fundo do trabalho prometéico o esforço órfico adquire valor moral ou psíquico”, de 
modo que, a existência não teria sentido sem o trabalho. Ao contrário Marx pensa o comunismo a partir da 
desubjetivação da produção, ou seja, da diminuição máxima da função produtiva da atividade humana sob a 
forma heterônoma, justamente, do trabalho. 
 



Esperança sim, de uma felicidade sempre prometida referente a tudo o que podemos 

ser e jamais seremos o horizonte da arte é sua transcendência. O gozo do bailarino flutuando 

levíssimo no ar, o desenvolvimento sereno ou trágico de um tema musical, as brilhantes e 

imperscrutáveis verdades com as quais a poesia agride nossa inteligência através das palavras 

que faz explodir, são centelhas que fazem desabrochar as potencialidades subjetivas da vida 

sepultadas pela opressão de um mundo que o homem é obrigado a produzir como sua “se-

gunda natureza”, mas no qual jamais encontrará perfeitamente guarida para a transcendên-

cia da sua existência. Na impossibilidade de se fazer mundo, na impaciência de esperar da 

arquitetura política a construção de um mundo enfim emancipado da necessidade, a arte nos 

promete uma felicidade possível aqui e agora. Eis sua delícia e sua tragédia. 
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A vingança do lúdico: jogos, liberdade e realidade 

 

Lucas Nascimento Machado1  
 

Introdução 

Jogos costumam ser associados, quase que por definição, ao domínio do inconse-

quente. Quando dizemos que algo não era “mais do que um jogo”, queremos dizer, justa-

mente, que algo não era real, que não se passava de uma farsa, que não era verdadeiramente 

aquilo que aparentava ser e que não tinha o propósito elevado que se atribuía a ele. De todo 

modo, é fácil compreender por que uma certa visão de senso comum – visão que acaba por 

penetrar também uma boa parte da pesquisa acadêmica e científica, ainda mais na filosofia 

– não consideraria o jogo como um objeto digno de um estudo sério; afinal, o jogo seria jus-

tamente o momento de afastamento da realidade, de constituição de um domínio próprio e 

autônomo de regras, a criação de um espaço apartado da realidade, a fim de se alcançar um 

objetivo (divertimento, distração, esquecimento) que seria desprovido de qualquer utilidade 

ou propósito no âmbito do mundo real e efetivo. Nesse sentido, poderíamos dizer: jogos vi-

sariam a nos fornecer uma liberdade que só poderia ser alcançada pelo abandono da reali-

dade; esta parece ser, de fato, uma visão bastante predominante no senso comum, uma in-

tuição recorrente na compreensão que se têm de jogos e de jogadores, ainda mais quando 

falamos de games, de jogos eletrônicos e as enormes comunidades de gamers que eles mobi-

lizam. 

Contudo, essa percepção “corrente” dos jogos e de sua relação com a liberdade se 

apoia, naturalmente, em certos pressupostos sobre o que seja a realidade, e de que maneira 

ela seria contraposta a uma certa liberdade.  Pois, segundo essa visão comum da realidade, 

esta seria o domínio no qual devemos sacrificar a nossa liberdade em nome da efetividade. 

A realidade, dizem, exige o sacrifício de certas liberdades; não podemos fazer o que quiser-

mos, se quisermos viver na realidade; precisamos trabalhar, estudar, nos submeter a condi-

ções com as quais não estamos de acordo, aceitar regras que contrariam nossos princípios 

morais, conformarmo-nos com o fato de que só conseguiremos resultados reais se abdicar-

mos de uma certa forma de liberdade. Forma que seria, justamente, aquela mais tipicamente 

associada ao jogo: a de fazermos algo simplesmente porque queremos fazer, porque é a nossa 
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vontade e é algo desejável por si mesmo, independentemente dos resultados externos à pró-

pria atividade lúdica. 

Mesmo se nos afastamos do senso comum, parece haver ainda um certo preconceito 

com o estudo de jogos e de sua relação com a liberdade, mesmo por parte daqueles que evi-

dentemente não aderem a essas teses comuns sobre a realidade e defendem que alguma 

forma de liberdade seja possível e deva ser procurada na realidade; quer por enxergarem jo-

gos (com exceção dos mais antigos e clássicos) como meros produtos da “indústria cultural”, 

quer por associarem jogos a um exercício superficial e alienante da liberdade, parece haver 

um certo predomínio, também no meio acadêmico do preconceito em relação ao valor e rele-

vância dos jogos para a realidade. O que, como dissemos, parece se dever a uma importação 

de uma crença do senso comum para o meio acadêmico, qual seja: o de que, quando falamos 

de jogos, falamos de algo inefetivo, que não se preocupa com seus efeitos na realidade e que 

por isso mesmo não produziria nenhum efeito significativo nela. Jogos, assim, são, de uma 

maneira geral, “banidos” da realidade e considerados como algo que pouco ou nada têm a ver 

com ela e que em pouco ou nada podem contribuir para refletir acerca dela ou mesmo trans-

formá-la.  

Entretanto, nos últimos tempos, jogos têm tido uma projeção e uma influência na cul-

tura popular (e mesmo na acadêmica e científica) como nunca havia ocorrido antes. A indús-

tria de games mobiliza bilhões de dólares anualmente, e cada vez mais iniciativas e pesquisas 

são feitas para estudar os possíveis usos e efeitos dos jogos na educação, no local de trabalho, 

na produção de impacto social, e cada vez mais pessoas e organizações buscam utilizar jogos 

nestes contextos para promover mudanças significativas na sua área de trabalho e na forma 

com que ela é concebida. Serious games, gamificação, jogos educativos, e mesmo o uso de 

jogos como um modelo para a criação de inteligências artificiais são apenas alguns exemplos 

de como os jogos parecem cada vez mais penetrar nessa região da qual eles antes estavam 

banidos, o domínio da “realidade”, do “efetivo”. De modo que, poderia parecer, chegou a hora 

do payback dos jogos em relação a esta realidade, tal como havia sido concebida e da qual ele 

teria sido banido: pois, devido aos seus efeitos e às suas potencialidades, poderia mesmo pa-

recer que os jogos são de algum modo, mais reais do que a realidade – ou para ser mais 

preciso, do que uma certa concepção dela -, pois acabariam por produzir mais efeitos, por 

serem mais efetivos do que esse modelo de realidade que se colocava como paradigmático e 

que excluía a possibilidade do uso de jogos para a produção de efeitos reais e significativ os 

no mundo. Aqui, parece-nos, teríamos um modelo exemplar de vingança do lúdico sobre o 



real, em um dos modos, pelo que nos parece, mais interessante de vingança, quase uma es-

pécie de vingança dialética: pois a vingança que mostra que, aquilo que um determinado 

termo julgava ser seu privilégio e sua posse, excluindo ao termo que lhe era oposto, acaba se 

revelando, na verdade, por ser, muito antes, o privilégio e a posse do termo que era excluído; 

o excluído se vinga do excludente, ao sobrepujar o excludente precisamente naquilo que este 

pensava sobrepujar o excluído. É justamente deste modo, pelo que nos parece, que o jogo se 

vinga contra essa concepção restrita de realidade; pois essa realidade, que se julgava ser o 

efetivo diante do jogo e o excluí-lo, se mostra agora como sendo menos efetiva que o jogo, e 

o jogo se mostra como aquele que é verdadeiramente o efetivo perante essa “suposta” reali-

dade; a “efetividade” que antes era arrogada por essa “realidade” se mostra, agora, pertencer 

muito antes ao jogo que era excluído dela.  

Como, porém, isso seria possível? Por que o jogo poderia ser mais efetivo do que a 

realidade que é concebida em contraposição a ele e, dessa maneira, também em contraposi-

ção a  uma certa forma de liberdade? Precisamente, a nosso ver, pelo fato de que é o tipo de 

liberdade que é promovida pelo jogo, ou que ele nos permite exercer, que possibilita que ele 

seja um meio mais potente de produção de efeitos no mundo do que o tipo de atividade que 

nos é autorizada no interior da concepção de realidade que exclui o jogo e que concebe os 

seus meios de atividade, portanto, em oposição aos meios de atividade e aos modos de liber-

dade próprios ao jogo.  

Tendo isso em vista, em nosso artigo, tentaremos esboçar brevemente uma exposição 

dos tipos de liberdade que o jogo possibilitaria ou que o jogo permitira exercer e por que 

razões esse tipo de liberdade, diferentemente do que se costumava pensar, pode ser funda-

mental para a transformação da realidade e, mais do que isso, para pensarmos a relação entre 

liberdade e realidade ou, mais especificamente, entre liberdade e efetividade. 

 

Jogos e liberdade positiva 

Comecemos, então, pela definição da liberdade que pretendemos ser ar que os jogos 

possibilitam ser exercida e promovida. A nosso ver, é fundamental enfatizar que a liberdade 

possibilitada pelos jogos é sobretudo uma liberdade positiva, e não uma liberdade negativa 

– quer dizer, é uma liberdade para fazer algo, e não de não ter de fazer alguma coisa. O que 

dizemos aqui pode parecer contra-intuitivo para uma noção de senso comum de jogos, se-

gundo a qual nós, justamente, jogamos para não termos de lidar com a realidade, para não 

termos de pensar no trabalho, no estudo, para não nos sentirmos coagidos pelas exigências 

externas da realidade, ou mesmo para fazer aquilo que nos é proibido na realidade. Contudo, 



essa visão externa ao jogo ignora que, ao jogarmos, não estamos preocupados em não ter de 

fazer algo, mas sim em fazer alguma coisa dentro do jogo, em agirmos no jogo e realizarmos 

alguma coisa nele. Em outras palavras, o que importa no jogo é que ele nos possibilita fazer 

algo, e não que ele não nos impeça de fazer alguma coisa.  

Tendo isso em mente, gostaríamos aqui, de explorar três dimensões da liberdade po-

sitiva, da liberdade de fazer algo, que os jogos permitiram exercer e promover. Tratam-se de 

a) Autonomia, b) Harmonia e c) Comunidade.  Acreditamos que o que torna jogos ferramen-

tas tão potentes de transformação da realidade é como eles são bons em promover o exercício 

da liberdade positiva em cada um desses aspectos, que pretendemos discutir a seguir.  

 

Autonomia 

Aqui, ao falarmos em autonomia, estaremos pensando em duas concepções diferentes 

dela: em primeiro lugar, falemos da autonomia em sentido kantiano, em segundo lugar, da 

autonomia no sentido sartriano como liberdade em situação. 

 

1.Autonomia como a autoimposição de leis 

A autonomia kantiana seria, poderíamos dizer, a liberdade de agir segundo uma lei 

autoimposta, do agir que é livre não porque não se submete a nenhuma lei, mas sim porque 

se submete apenas às leis, às regras e aos objetivos que o próprio sujeito impõe para si mesmo 

e segue por decisão própria, não por nenhuma imposição externa. De fato, para Kant, “Só um 

ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação de leis, (...) ou: só ele tem uma 

vontade” (Kant, 1980, p. 123). Em outras palavras, a autonomia kantiana é a liberdade que 

um sujeito tem de impor voluntariamente leis para a sua própria ação, de modo que, ao agir 

obedecendo a determinadas leis, ele não esteja restringindo, mas sim, pelo contrário, esteja 

exercendo a sua liberdade, uma vez que está exercendo a liberdade de escolher as regras ou 

leis que regem à sua ação. Trata-se aqui, podemos dizer, de uma liberdade positiva, porque 

refere-se não à ausência de constrangimentos externos à vontade do sujeito, mas sim à capa-

cidade deste de determinar por si mesmo as suas ações,  de impor as leis e regras que a sua 

ação deve seguir.  Para Kant, uma ação que seja “representada como boa em si mesma” (idem 

ibid., p.125), ou seja, como uma ação necessária para uma vontade racional, então ela é, pre-

cisamente por isso, um imperativo categórico – e, por conseguinte, o fato de que um indivíduo 

se obrigue a agir em conformidade com uma determinada lei para realizar essa ação que é um 

fim em si mesma não é uma restrição de sua vontade mas sim, pelo contrário, o exercício dela, 



precisamente porque desse modo ele não age senão da maneira que sua vontade exige que ele 

aja, e não tendo por fim nada senão a ação conforme a essa vontade, que é “boa em si mesma”.  

Essas considerações nos permitem fazer uma série de aproximações interessantes em 

relação ao jogo; pois, segundo McGonigal, “o que define um jogo são as metas, as regras, o 

sistema de feedback e a participação voluntária”. Aqui, interessa-nos especificamente a pri-

meira, a segunda e a quarta condição para que algo seja um jogo: as metas, as regras e a 

participação voluntária. Isso porque, ao jogar um jogo, o sujeito opta voluntariamente por 

orientar a sua ação segundo um conjunto de metas e regras, em uma ação que não visa nada 

externo a si própria, em uma ação que tem por fim a si mesma. Afinal, escolhemos jogar e se 

submeter às regras do jogo porque é “divertido”, não porque a ação tenha qualquer fim ex-

terno a ela, porque queiramos obter algo dela, mas sim porque vemos a ação realizada con-

forme essas regras e essas metas como sendo em si mesma desejável. Daí porque McGonigal 

afirme emblematicamente: “Os jogos (...) são a quintessência da atividade autotélica. Joga-

mos apenas porque queremos” (MCGONIGAL, 2012, p.59). 

Naturalmente, não queremos, por causa disso, concluir que jogar seja um imperativo 

categórico, uma espécie de obrigação moral. Afinal, seria extrapolar demais afirmar que o 

ato de jogar seja “necessário para uma vontade racional”, como uma ação que um sujeito, por 

ser racional, deveria ser ver obrigado por sua própria vontade a fazer. Contudo, ainda assim, 

parece-nos que não deixa de ser possível compreender os jogos como um certo exercício da 

autonomia, no sentido do exercício da capacidade do sujeito de impor leis à sua ação e rea-

liza-la não tendo por fim nenhuma outra coisa senão a ação ela mesma, ou do exercício da 

capacidade do sujeito de se determinar a agir de certa forma por nenhuma outra razão senão 

porque, para sua vontade, tal ação é um “fim em si mesma”. Nesse sentido, jogos poderiam 

ser vistos como um exercício de ou para a autonomia, por exercitarem o sujeito na sua capa-

cidade de impor livremente as leis de sua própria ação e de agir de uma determinada forma 

apenas porque é sua vontade agir assim, ou, em outras palavras, na sua capacidade de agir 

apenas pela ação ser um fim em si mesma para a nossa vontade, apenas por ser algo que é a 

nossa vontade fazer e que que fazemos pela nossa própria vontade de participar desse con-

junto de metas e regras e conduzir nossas as ações de maneira conforme a ele, sem nenhuma 

outra razão senão essa vontade.  Jogos, então, poderiam ser vistos como uma poderosa fer-

ramenta para lembrar-nos da nossa autonomia, da nossa capacidade de impormos a nós mes-

mos leis e fins, e para exercitarmos essa autonomia e termos espaços em que ela pode ser 

praticada.  

2.A autonomia como liberdade situada 



Outra maneira de conceber a autonomia como liberdade positiva seria a concepção de 

liberdade situada de Sartre, segundo a qual “A situação é a demarcação concreta do exercício 

da liberdade, isto é, da escolha e do projeto. Por isso Sartre diz que a liberdade é sempre 

situada, e que a situação é a configuração real da abertura originária da realidade humana 

aos possíveis.” (SILVA, F.L. Liberdade e Compromisso. In: Revista Cult, n. 91). Em outras 

palavras: a liberdade não se exerce no vácuo, nunca agimos em uma situação na qual não haja 

constrangimentos, não haja limitações concretas das possibilidades que o curso das nossas 

ações pode tomar. Muito pelo contrário, estamos sempre diante de uma situação previamente 

dada, de uma realidade concreta que impõe determinadas condições para que a nossa ação 

possa se dar, ao mesmo tempo em que é a condição que abre e possibilita a escolha do sujeito 

diante do campo de possibilidades constituído por essa situação. A liberdade, se é uma liber-

dade positiva, não pode ser simplesmente a liberdade de não ter de escolher ou deixar de 

escolher nada; muito pelo contrário, ela deve ser a liberdade de escolher, escolha que só é 

possível dentro de um campo de possibilidades previamente dado.  

Tendo isso em mente, é notável como uma das frases mais emblemáticas sobre jogos 

capta tão bem essa dimensão da liberdade positiva enquanto liberdade situada, enquanto li-

berdade de escolher dentro de um campo de possibilidades: trata-se, mais especificamente, 

da famosa frase de Sid Meier, “A game is a series of meaningful choices”.  De fato, essa frase 

capta algo essencial em jogos: o fato de que o jogo oferece uma estrutura que oferece certas 

possibilidades, e que cabe ao jogador escolher quais possibilidades explorar, de modo que 

suas escolhas sempre reconfigurarão significantemente o campo de possibilidades fornecido 

pela estrutura do jogo e as escolhas que os jogadores poderão tomar futuramente no jogo. 

Nesse sentido, o jogo se revela, mais uma vez, um lugar excelente para o exercício da autono-

mia, dessa vez no sentido da liberdade situada, pois ele fornece uma estrutura prévia que dá 

ao jogador um campo de possibilidades onde ele tem que tomar uma decisão, e esta decisão, 

por sua vez, reconfigura significantemente este jogo. Assim, o jogo possibilita o exercício da 

liberdade positiva ao fornecer um campo de possibilidades dentre as quais o jogador pode 

escolher, ao propiciar ao jogador esse espaço de abertura aos possíveis, onde ele possa exer-

cer concretamente a sua liberdade ao escolher entre as possibilidades que o jogo lhe dá e, 

assim, reconfigurar o campo dos possíveis, o curso do jogo por meio dessa escolha. Ao nos 

levar a fazer escolhas significativas, ao enfatizar a significância e a relevância de nossas es-

colhas para como as possibilidades do próprio campo em que elas são feitas se reconfiguram, 

jogos nos oferecem um meio extremamente potente de ressaltar e relembrar a importância 



de nossas escolhas para a reconfiguração de nossas possibilidades, nos motivando e nos exer-

citando na prática das escolhas significativas e na consciência do papel que essas escolhas 

têm para reconfigurar o campo de possibilidade de nossas ações.  

 

Harmonia 

A segunda dimensão da liberdade positiva que gostaríamos de explorar neste artigo é 

a dimensão da harmonia, isto é, da concordância daquilo que queremos e da ação pela qual 

visamos realizar a nossa vontade com a realidade externa, o meio em que realizamos essa 

ação. Ao falarmos da harmonia como dimensão da liberdade positiva, pensamos principal-

mente em Schiller que, não por outro motivo, fala de impulso lúdico, ao escrever que “O im-

pulso sensível [quer dizer, o voltado para a realidade externa] quer ser determinado, quer 

receber o seu objeto; o impulso formal [ou seja, o voltado para a vontade do sujeito] quer 

determinar, quer engendrar o seu objeto; o impulso lúdico, então, empenha-se em receber 

assim como teria engendrado e engendrar assim como o sentido almeja receber.”  (SCHIL-

LER, Friedrich. A educação estética do homem. Trad. Roberto Schwarz/Márcio Suzuki. São 

Paulo, Ed. Iluminuras, Carta XIV, p.70). Neste sentido, a harmonia seria aquilo visado pelo 

impulso lúdico, enquanto o estado no qual a vontade do sujeito não é contradita pelo mundo 

externo, mas sim encontra nele um campo adequado para a sua realização, do mesmo modo 

que a vontade do sujeito não contradiz o mundo externo, mas sim o quer tal como ele se dá 

para o sujeito.  

Fora o paralelo evidente que o fato de Schiller designar a esse impulso como “impulso 

lúdico” nos permite, há outras razões para enxergar nos jogos um meio adequado para a pro-

dução da “harmonia” que seria uma dimensão fundamental da liberdade positiva, enquanto 

a liberdade que se realiza não por se contrapor ao mundo, mas sim por se encontrar em har-

monia com ele. Isso porque, como McGonigal fala em seu livro, jogos são muito bons em 

colocar o indivíduo em um estado de fluxo, isto é, um estado de completa imersão na ativi-

dade realizada pelo indivíduo, imersão que é extremamente prazerosa, precisamente porque 

a atividade exige do indivíduo concentração e esforço constantes, de modo que ele se sinta 

completamente imerso e mesmo confunda-se com a própria atividade que está realizando, já 

que tal esforço é precisamente o que possibilita que sua ação se harmonize completamente 

com o meio em que ela é realizada. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que o estado de fluxo é 

justamente aquele que resulta da harmonia da atividade do sujeito com o objeto em que ela é 

exercita, e é, portanto, consequência do tipo de liberdade positiva que é experienciada quando 

há essa harmonia. E seria precisamente essa condição de harmonia que jogos seriam muito 



bons em produzir, pois uma das suas principais preocupações é exigir do jogador esforço e 

concentração constante, a fim de que ele possa realmente continuar a jogar o jogo e ser bem-

sucedido nele, ao mesmo tempo em que não exija tanto que o jogador não seja capaz de agir 

e fazer aquilo que ele quer no interior do jogo. Nesse sentido, não deixa de ser interessante a 

menção que McGonigal faz ao livro de David Sudnow sobre a sua experiência completamente 

imersiva com tetris, e com como isso se devia à intensa experiência de fluxo que Sudnow vivia 

ao jogar este jogo. Jogos são muito bons em produzir em nós o estado de fluxo, pois são muito 

bons em possibilitar a dimensão da liberdade positiva que é a harmonia, uma vez que se es-

truturam de tal modo que tenhamos que nos esforçar para realizar nossas ações (e, nesse 

sentido, nos adequemos ao mundo externo) ao mesmo tempo em que não exigem de nós tanto 

esforço que não seria possível para nós agirmos como queremos no jogo (e, nesse sentido, o 

jogo se adequa à nossa vontade).  Assim, jogos – ou, pelo menos, bons jogos – seriam uma 

maneira extremamente eficaz de experimentar a liberdade positiva da harmonia, de “receber 

assim como teria engendrado e engendrar assim como o sentido almeja receber”, e de pro-

mover um tipo de liberdade que, atualmente, é muito difícil de se conseguir por outros meios.  

 

Comunidade 

Por fim, chegamos à última dimensão da liberdade positiva que gostaríamos de explo-

rar: a dimensão da comunidade. Essa dimensão da liberdade positiva, com efeito, nos lembra 

de que jamais somos verdadeiramente capazes de realizar nossa liberdade de maneira iso-

lada, mas sempre dependemos de outras pessoas, de outros indivíduos para que possamos 

realmente efetivar a nossa vontade no mundo – daí porque a nossa participação em uma co-

munidade seja fundamental para a realização de nossa liberdade. É por isso que Hegel fala, 

sobre a obrigação em relação à comunidade que decorre da participação nela, que esta “obri-

gação que nos liga apenas pode aparecer enquanto delimitação contra a subjetividade inde-

terminada ou contra a liberdade abstrata. (...) Na obrigação, o indivíduo liberta-se para a li-

berdade substancial.” (HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito. Trad. Paulo Meneses et. Ali. São 

Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2010, pp. 169-170). Em outras palavras: é só ao participar de uma 

comunidade com outros indivíduos livres que somos realmente capazes de realizar e efetivar 

a nossa liberdade, porque apenas na comunidade podemos alcançar um nível maior de liber-

dade que não se limita àquilo que um indivíduo isoladamente pode conseguir e que não se 

limita a ser a liberdade de apenas um indivíduo. 

Sendo assim, é notável como jogos têm a capacidade de criar poderosos vínculos co-

munitários entre aqueles que os jogam, fazendo com que eles se sintam parte de algo maior 



do que eles mesmos e sintam-se, dessa maneira, realizando algo muito maior do que realiza-

riam se agissem apenas por si mesmos e tendo por fim apenas a si mesmos. Nesse sentido 

McGonigal fala em seu livro sobre alguns jogos e casos exemplares, como o World of Warcraft 

e o Museu da Humanidade, no Halo 3, até mesmo do Scrabble online. De fato, nesse contexto, 

McGonigal lembra das palavras de Seligman, que fala da pobreza de sentido do eu (isolado)  

e da necessidade do pertencimento a algo maior. Jogos como World of Warcraft e Halo 3 são 

extremamente eficazes em constituírem comunidades nas quais os jogadores se unem com 

base em objetivos comuns, conseguindo juntar milhares e mesmo milhões de pessoas e in-

centivá-las a tomarem certos cursos de ação e a participarem de determinadas atividades, 

conseguindo assim, por meio da comunidade e pela participação nela, realizar algo que ja-

mais conseguiriam realizar sozinhos. Ainda que, nesses casos, em grande parte das vezes, 

aquilo que é realizado seja um objetivo “virtual”, que concerne apenas ao jogo, isso mostra 

como jogos são capazes de levar os indivíduos a quererem participar de algo maior que eles 

mesmos e, assim, sentirem-se livres em um nível que não conseguiriam isoladamente, apenas 

porque participam em uma comunidade que os possibilita isso e que possibilita que sua ação, 

que o exercício de sua liberdade no mundo, alcance dimensões que não poderiam ser alcan-

çadas e essa ação fosse tomada isoladamente e sem se preocupar com a sua contribuição para 

uma comunidade, para um “bem maior”. Jogos são meios extremamente eficazes, portanto, 

de criar comunidades que potencializam a liberdade positiva do indivíduo ao possibilitar que 

suas ações tenham efeitos e consequências em uma dimensão muito maior do que aquela que 

poderia ser atingida pelo indivíduo isoladamente e apenas consigo mesmo. 

 

Considerações Finais: Jogos, liberdade e realidade 

A essa altura de nosso texto, talvez alguém objetasse que todos os modos nos quais 

afirmamos que os jogos contribuem para o exercício da liberdade se dão unicamente no inte-

rior do jogo e, portanto, pouco ou nada têm a ver com quanta liberdade o indivíduo tem de 

fato na realidade; de que adianta a autonomia que o jogo fornece, se ela se limita ao fato de 

que só jogamos se quisermos? De que adianta a harmonia que sentimos ao jogar um jogo, se 

ela não se transmite para outras dimensões da nossa vida e pode mesmo nos deixar perigo-

samente viciados em jogar? De que adianta as comunidades que os jogos criam, se elas ser-

vem apenas a propósitos virtuais em um mundo virtual?  

Em primeiro lugar, como aponta a própria McGonigal, poderíamos apontar o fato de 

que não é porque essa liberdade se exerce em um meio virtual que ela deixa de ser uma au-

têntica experiência de liberdade, uma experiência real de liberdade . Pois a liberdade que é 



experimentada ao entrar em um estado de fluxo, ao escolher entre possibilidades dentro de 

um jogo, ao participar voluntariamente de um jogo, ao agir em comunidade em um jogo não 

é uma liberdade ilusória, apenas uma aparência de liberdade; mas sim uma liberdade de fato; 

pois se experimenta de fato um estado de fluxo, se faz de fato escolhas no jogo, se participa 

de fato em uma comunidade, se participa de fato voluntariamente do jogo e de suas regras. 

Embora, nesses casos, a liberdade se dê em um âmbito específico e virtual, nem por isso é 

menos verdade que o jogador se sente livre e tem verdadeiramente liberdade dentro do jogo 

e na sua interação com os outros jogadores. O jogo, portanto, oferece um espaço, ainda que 

virtual, no qual o jogador pode ser efetivamente livre e promover e exercer a sua liberdade; o 

jogo é virtual, mas a liberdade que o jogador experimenta é real, pois ele é verdadeiramente 

livre nesse espaço virtual e encontra nele um lugar em sua vida e em sua realidade onde ele 

pode ser efetivamente livre. Nesse sentido, não é porque o espaço que o jogo fornece é virtual 

que se deve ignorar o fato de que, mesmo assim, ele fornece, de fato, um lugar, uma oportu-

nidade, uma situação na qual a ação do indivíduo pode ser livre, e, admitindo que a liberdade 

seja um fim em si mesma, ajuda a promover esse fim ao fornecer espaços em que ele pode ser 

alcançado. 

Contudo, para além da liberdade real em um espaço virtual, precisamente pelo fato de 

que se constata o poder real dos jogos de mover e de envolver as pessoas, cada vez mais usos 

de jogos e da reflexão sobre jogos vêm sendo feitos para impactar a própria realidade e causar 

transformações não apenas em nossa vivência virtual, mas também na real. Poderíamos falar 

longamente das diversas propostas existentes neste sentido, que seguem nas mais diversas 

direções – serious games, gamification, alternate reality games, jogos educativos, e assim por 

diante – mas, a fim de não nos estendermos longamente aqui, gostaríamos de apontar que 

um fator comum a todas essas propostas é que todas elas partem da compreensão de que 

jogos são muito bons em motivar as pessoas à ação e, mais do que isso, e o fundamental, a 

fazer com que as pessoas sejam automotivadas. Por isso, cada vez mais, jogos têm sido inte-

grados a atividades cotidianas na vida das pessoas, quer pelo uso de jogos completos (os Se-

rious Games) para a educação, conscientização e transformação da atitude diante dos mais 

diversos temas sociais e políticos, quer pela uso de elementos e mecânicas de jogo em situa-

ções que não são de jogo para promover níveis de automotivação semelhantes àqueles que 

são experimentados no interior de um jogo completo. Inclusive, um dos modelos, e talvez o 

modelo mais interessante para se pensar a gamificação, o uso de elementos e mecânicas de 

jogo em situações que não são de jogo, se baseia na teoria da autodeterminação, segundo a 

qual são três elementos que fazem com que uma atividade seja intrinsecamente motivadora: 



a autonomia que ela fornece, a competência que exige e o pertencimento a algo maior que 

possibilita.  

Ora, podemos ver perfeitamente bem que a cada um desses elementos corresponde 

uma das dimensões positivas da liberdade que discutimos anteriormente – a autonomia, a 

harmonia (que, lembremos, exige competência) e a comunidade. Sendo assim, dado que jo-

gos são muito bons em fornecer essa motivação intrínseca, em fazer com que as pessoas se 

sintam motivadas a fazer uma ação pela liberdade que ela lhes fornece, dando-lhes autono-

mia, escolha, desafio e senso de pertencimento a algo maior (relatedness). Não é de se sur-

preender, então, que, cada vez mais, quer por gamificação, quer por jogos de realidade alter-

nativa, que por outros meios, cada vez mais se traga para situações do cotidiano, do trabalho, 

da educação e da vida em sociedade, os elementos e mecânicas dos jogos que fazem com que 

eles sejam tão bons em nos motivar e em nos fornecer automotivação, contribuindo, assim, 

para que possamos sentir e ter, em outras dimensões de nossa vida, a mesma liberdade que 

temos ao jogar jogos, e que sejamos, por isso mesmo, melhores, mais felizes, mais realizados 

e, sobretudo, mais livres com aquilo que fazemos em nossas vidas.  Não é de se surpreender, 

portanto, que tal proposta de trazer o jogo para a realidade já tenha produzido tantos efeitos 

notáveis como consequência, e que tais práticas sejam cada vez mais estudadas e incentiva-

das.  

Eis, aqui, o paradoxo final, a vingança última do lúdico sobre o “real”: é precisamente 

por nos fazerem mais, e não menos livres, que jogos são mais, e não menos efetivos quando 

desempenham algum papel importante na estruturação e na concepção de nossas práticas e 

vivências cotidianas. Não podemos deixar de fazer uma consideração até certo ponto hegeli-

ana frente a essa observação, qual seja: a liberdade é o mais real, o mais efetivo, e não o 

menos. E, compreendidos na dimensão que exploramos aqui, pode-se ver muito bem como 

jogos podem nos mostrar precisamente essa efetividade da liberdade, promovendo a vin-

gança definitiva sobre a visão vulgar da realidade, para a qual o mais efetivo é o menos livre. 

Jogos, com o seu modo de organizar e conceber as nossas atividades, mostram, precisamente, 

o insight fundamental pelo qual a liberdade se vinga da sua exclusão do domínio da realidade, 

o insight pelo qual a liberdade lúdica, que fora excluída do real por ser considera inefetiva, 

retorna e reclama seus direitos, mostrando toda a potência de sua efetividade e desmasca-

rando a concepção vulgar de realidade que julgava-se no direito de manter o monopólio da 

efetividade, para aqueles que a buscassem. Assim, creio que a principal mensagem que deve-

mos guardar dos jogos é precisamente esta: a liberdade é a mais efetiva de todas as realida-

des.  
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Vingança e alteridade 
 

 Nina Clarice Montoto1 
 

Minha apresentação propõe uma análise de dois modos relacionais de vingança. Com-

pararei o jogo Castle Doctrine, desenvolvido por Jason Rohrer, ao modo de organização so-

cial da tribo Tupinambá – designado aqui (como de praxe na etnologia) todos os grupos in-

dígenas Tupi que ocupavam a costa brasileira no século XVI, que falavam a mesma língua e 

participavam da mesma cultura.  

 Começando pela primeira parte de nossa exposição, em que apresentaremos uma ca-

racterística dita essencial pela etnologia moderna às sociedades Tupinambá, podemos desta-

car um comportamento peculiar, sobretudo se comparado à lógica da guerra tal como ela 

deixou se desenvolver no Ocidente. Acompanhando a análise do antropólogo Viveiros de Cas-

tro, criada a partir do conjunto de relatos dos portugueses e franceses quinhentistas que aqui 

estiveram, juntamente ao o funcionamento da tribo Araweté (remanescente dos Tupinambá), 

é possível identificar um forte ímpeto guerreiro existente entre os grupos indígenas da costa 

brasileira. A perpetuação das guerras, mais do que revelar um caráter violento do índio de-

monstra, na verdade, uma estruturação da manutenção das relações entre os grupos por meio 

da vingança.  

 Para a grande surpresa dos europeus, apesar da constante dinâmica bélica dos Tupi-

nambá, as batalhas não duravam mais do que o necessário para a captura de poucos inimigos 

– cerca de quatro ou cinco –, número suficiente para se darem por satisfeitos e retornarem à 

tribo. De modo que a guerra não funcionava como obtenção de terras ou suplementos, mas 

apenas como captura destes poucos inimigos da tribo alheia.  

 Ora, é incontestável que as sociedades que uma certa historiografia convencionou cha-

mar de primitivas eram altamente bélicas. Todos os relatos e documentações apontam que 

esse dado não é uma particularidade dos índios americanos, mas se estende aos antigos nô-

mades australianos, aos siberianos estepes e aos antigos povos africanos (CLASTRES, 2004, 

p.232). Mas, de acordo com os conhecimentos reunidos pelos etnólogos, as guerras dos índios 

da costa brasileira demonstraram serem as mais frequentes. Se avaliarmos a motivação de tal 

recorrência bélica, veremos que a lógica Tupinambá nega a justificativa econômica tal qual 

defende o discurso marxista, ainda bastante vigente, que busca justificar a belicosidade indí-

gena a uma necessidade econômica de aquisição de instrumentos e alimentos. Como aponta 
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o antropólogo Pierre Clastres, com pouco esforço e em tempo curto, os índios já obtinham o 

satisfatório para suas necessidades. Objetando-se a esta visão econômica, a motivação da 

guerra seria, para Clastres, uma relação sócio-política de ordem estrutural para os grupos 

indígenas. Estrutural na medida em que organizava as demais relações entre as tribos, de 

modo que, para assegurar a independência do grupo que se quer totalizante e indiviso, os 

índios guerreavam, e, ao guerrear, precisavam de aliança, sendo que apenas entre aliados é 

que se operavam as trocas. Assim, a troca estava subordinada à guerra e não o oposto, como 

havia proposto, por exemplo, Lévi-Strauss. Nesse sentido, Clastres reserva a função bélica à 

autonomização do grupo que a protege das demais multiplicidades, para que continuem a 

existir como multiplicidades. A guerra funciona como uma instituição garantidora da não 

unificação e da preservação autônoma de cada tribo.  

 Ainda que a posição de Clastres seja bastante interessante, pretendo aqui opor-me a 

ela de acordo com o que parece ser a lógica vigente na sociedade Tupinambá. Se é possível 

identificar uma peculiaridade elementar nos Tupinambá, é naquilo que se refere ao propósito 

de suas expedições guerreiras, a saber, a perpetuação da vingança. E tal perpetuação, como 

abordarei adiante, indica que é a constante relação diferencial – e não a autonomia e afirma-

ção de suas leis – o valor buscado na guerra.  

 A continuidade da guerra entre as tribos Tupinambá e dos Tupinambá com as demais 

tribos era fixada por uma espécie de vingança, sempre produtora. Como já dissemos anteri-

ormente, a batalha tinha um fim temporário assim que um índio conseguisse capturar poucos 

inimigos. Logo que chegado à tribo, o inimigo capturado era mantido em cativeiro durante 

um longo tempo, por vezes anos, até sua morte. Durante esse período, ele convivia entres os 

índios daquele grupo, participava de suas festas, seus ritos, caças e, não raramente, o futuro 

responsável pela sua morte oferecia uma mulher de sua família ao cativ o, tornando-o cu-

nhado – por sinal, o mesmo significante, tobayara, em tupi-guarani significa tanto cunhado 

como inimigo2.  Após um longo período de convivência, a tribo organizava um ritual em que 

o momento principal era preenchido por um extenso diálogo entre a vítima e seu matador. 

Diálogo bastante sui generis onde discursivamente não era possível reconhecer a identidade 

dos envolvidos. Isto porque a vítima já trazia em sua fala a satisfação de ser futuramente 

vingada. Terminado o dialogo cerimonial, o matador desferia um golpe sobre o crânio da ví-

tima, que, em seguida, era comida em uma sopa bem rala por todos os pertencentes da tribo.  

                                                 
2 No latim antigo havia uma oposição entre cognatus (parente por sangue) e affinis (parente por aliança) – em 
algum momento ocorreu uma torção que deixo para futuras investigações em que cognatus (que dá em cu-
nhado) passa a significar parente por aliança. 



 Todo esse esquema era reproduzido interminavelmente, pois a vítima seria vingada 

por aqueles de sua tribo que, por sua vez, vingariam a vingança – por isso, a importância de 

que todos comam a carne, para se tornarem participantes daquele ato e, por conseguinte, 

futuras vítimas em potencial. Esta vingança sempre inconclusa é a instituição por excelência 

da organização social dos Tupinambá (CASTRO/CUNHA, 1985, p.196).  Mesmo com o início 

da missão dos jesuítas, práticas como antropofagia3 , festas e rituais indígenas passam a ser 

abandonados, enquanto a perpetuação da vingança se mantém a contragosto dos europeus, 

como observamos no diálogo a seguir, entre Thevet, um frade cronista francês que conviveu 

com Tupinambás no século XVI e um índio doente:  

 

Se ele queria curar-se, e crer Naquele que fez o céu, a terra e o mar, e não crer mais (...) 
em seus Caraíbas e feiticeiros, e que não mais se vingasse, nem comesse seus inimigos, 
como fizera toda sua vida, (...) sem dúvida ele se curaria, e sua alma, após a morte, não 
seria atormentada por espíritos malignos, como o eram as de seus antepassados. Ao que 
o senhor régulo me respondeu que com prazer, uma vez curado pelo poder de Tupã, ele se 
conformaria a todos os artigos que eu lhe propusera, com exceção de um só, que era o de 
não se vingar de seus inimigos; e que, mesmo se o próprio Tupã lho ordenasse, ele não 
poderia assentir, e, se por acaso o fizesse, mereceria morrer de vergonha (1575:85-86 in: 
CASTRO, 2011, p.198). 

  
Desse modo, se os Tupinambá poderiam incorporar rapidamente a cultura europeia, 

o mesmo não acontecia quando lhe era proibida a prática da vingança. Pois tudo se passa 

como se o ciclo de vida e destino póstumo fosse organizado por ela (CASTRO/ CUNHA, 1985, 

p.194). Assim sendo, temos que, quanto à formação das crianças, desde cedo os meninos tu-

pinambá recebiam arco e flechas para que se vingassem seus antepassados, enquanto as me-

ninas, por sua vez, recebiam colares com dentes de capivara, signo de fortalecimento da ar-

cada dentária, para que se alimentassem de seus inimigos e preparassem o cauim (conside-

rada a cerveja dos índios, bebida à base de milho ou mandioca fermentada pela mastigação, 

especialmente utilizada nas festas de captura e morte do inimigo). Quanto à regulação matri-

monial, esta variava de acordo com o número de vinganças que cada guerreiro conseguia efe-

tuar, pois havia uma relação direta entre o número de esposas e o número de cativos mortos 

pelo guerreiro nos rituais antropofágicos. E, quanto à própria nomeação do guerreiro, quanto 

mais inimigos capturados e mortos, maior o número de nomes adicionados ao seu. Alguns 

Tupinambá chegavam a ter 20 mulheres e 24 nomes.   

                                                 
3 Há diversas posições sobre o abandono “imediato” da antropofagia, já que não há um consenso entre as tribos 
Tupinambá se o consumo da carne humana se dev ia apenas a um sistema funerário, ou também ao gosto pelo 
sabor. Alguns grupos vomitavam após a ingestão da carne, talvez por uma dificuldade de digestão, outros a 
qualificavam como o alimento de maior apreciação. De qualquer forma, ao que nos interessa a antropofagia não 
era essencial à perpetuação da v ingança (tal como a quebra de crânios), mas a complet ava.  



 Assim, a organização da tribo, tanto seu sistema social quanto sua disposição de reco-

nhecimento e honra, era fundamentada ao redor da vingança. No entanto, nesta dinâmica de 

captura por vingança, a honra não estava destinada apenas ao guerreiro. Pois os cativos tam-

bém demonstravam apreço por poderem morrer de tal forma, sendo a morte por canibalismo 

a mais vantajosa, já que os prisioneiros poderiam ser vingados e escapariam do peso da terra 

– uma vez que a putrefação dos corpos é repudiada pelos índios Tupinambá. A estruturação 

deste esquema era tão fundamental que alguns índios preferiam vender parentes como es-

cravos a ceder seus cativos, e estes, os cativos, não desejavam ser soltos mesmo quando os 

portugueses ofereciam tal chance. 

 Os rituais de captura, desde o aprisionamento, inserção do cativo ao grupo, diálogo 

cerimonial, execução e antropofagia, compunham um cenário em que tudo era submetido a 

uma dinâmica de vingança espiral – onde uma morte não quita a anterior (CASTRO/CUNHA, 

1985, p.200) –, dinâmica indispensável aos Tupinambá, já que, para além do que colocamos, 

a vingança se apresenta como o mecanismo fundamental de produção de memória. Memória 

cujo conteúdo é a própria vingança, uma vez que é na relação com o inimigo que o indivíduo 

se coloca a serviço da continuidade do corpo social. Por isso, Viveiros de Castro (2011) chega 

a dizer que a vingança é o conatus vital do socius Tupinambá, assim como o acontecimento 

sobre o qual gira a própria temporalidade indígena. Sem vingança não há futuro, não há ma-

nutenção das relações entre as tribos. São inimigos interpostos que produzem o tempo Tupi-

nambá. De modo que o inimigo torna-se o guardião da memória do grupo. E a memória do 

grupo é memória do inimigo (como no caso dos nomes adicionais do guerreiro). De tal forma 

que esta memória-vingança é o meio e lugar por excelência da efetuação social das tribos.  

Máquina produtora de tempo, a vingança é o impulso adiante, a produção do futuro, e 

a persistência deste imperativo marca aquilo que está no cerne do corpo social Tupinambá: a 

necessidade da alteridade. O ato antropofágico, à vista disso, demonstra, na verdade, a indis-

pensabilidade do outro para o índio:  

 
A religião tupinambá, radicada no complexo do exocanibalismo guerreiro, projetava uma 
forma onde o socius constituía-se na relação ao outro, onde a incorporação do outro de-
pendia de um sair de si – o exterior estava em processo incessante de interiorização, e o 
interior não era mais que o movimento para fora. Essa topologia não conhecia totalidade, 
não suponha nenhuma mônada ou bolha identitária a investir obsessivamente em suas 
fronteiras e usar o exterior como espelho diacrítico de uma coincidência consigo mesma. 
(...) O outro não era o espelho, mas um destino (CASTRO, 2001, p. 220). 

 

 Este ponto, precisamente, nos interessa, na medida em que estabelece uma correlação 

com o jogo Castle Doctrine. De modo sucinto, podemos dizer que o jogo é um puzzle onde o 

intuito é construir uma casa segura de invasores. Para tanto, o jogador precisa de dinheiro, e 



para isso é necessário invadir e saquear a residência alheia. Quanto mais casas o jogador in-

vade, mais dinheiro consegue, podendo gastar mais em utensílios para manter sua casa se-

gura, mas também sendo mais visado de possíveis intrusos, já que o valor que cada jogador 

possui no cofre é apresentado para todos. O ponto fundamental de estruturação do jogo é que 

cada vez que o jogador deixa sua casa para invadir as demais, uma fita grava todas as ações 

daqueles que entraram em sua casa: que caminhos percorreu, se matou alguém de sua família 

ou não, etc. Essa fita é acompanhada do nome do invasor e, a partir daí, um dos modos de 

funcionamento do jogo – e o mais comum – é vingar-se contra os intrusos de sua casa.  

Tanto em Castle Doctrine como no modo de operação Tupinambá, o outro é impres-

cindível, e o motor que produz e mantém a relação entre alteridades é a vingança. Um dado 

interessante e que confirma tal necessidade é que o jogo liberado nas plataformas em janeiro 

de 2014 já demonstra sinais do fim, devido à baixa quantidade de jogadores. Sem participan-

tes para vingar, não há futuro ao jogo – tampouco aos Tupinambá.    

Há algo, no entanto, bastante diverso no modo de contato com a alteridade nos dois 

casos – e que eu gostaria aqui de analisar mais precisamente. O nome do jogo remete a uma 

lei estadunidense, chamada Castle Doctrine ou Castle Law, que prevê o assassinato como um 

ato legal de legítima defesa caso haja uma invasão em sua residência. Esta lei varia de estado 

para estado, mas todas possuem a mesma lógica de condomínio: afastar e eliminar o inimigo. 

O jogo opera com o paradoxo do outro enquanto ameaçador, mas necessário. Neces-

sário, como já vimos, porque sem invasores a jogabilidade é interrompida, dado que ne-

nhuma construção dos esquemas de segurança faz sentido sem intrusão, e tal construção só 

é possível pelo dinheiro coletado de casas alheias. Mas igualmente ameaçador, posto que sua 

invasão é destruidora, evidenciando seus esquemas falhos, matando seus familiares, reti-

rando o que lhe resta no cofre. A entrada do inimigo em sua residência é incontestavelmente 

um sinônimo de perda e aniquilação, de modo que, não raro, é preciso suicidar-se e iniciar 

novamente seu jogo.  

Poderíamos dizer que, na sociedade Tupinambá, a entrada do outro apresenta um pa-

pel quase que oposto. O longo convívio do inimigo cativo, que por vezes vivia anos dentro da 

tribo, indicava o próprio carácter ontológico da constituição da identidade Tupinambá: 

 
(...) não se tratava de impor maniacamente sua identidade sobre o outro, ou recusá-lo em 
nome de sua própria excelência étnica; mas sim de atualizando uma relação com ele (re-
lação desde sempre existente, sob o modo virtual), transformar a própria identidade (CAS-
TRO, 2011, p. 206). 

 



O traço fundamental que transparece na vingança interminável entre as tribos Tupi-

nambá é a possibilidade que a guerra oferece de convívio com o inimigo, visto que é nesse 

convívio que o índio construirá e alterará sua identidade. Tudo se passa como se o eu-Tupi-

nambá fosse anti-narcísico4 , ao invés de um eu ameaçado pela alteridade5 : o sujeito Tupi-

nambá se reconhece em seu descentramento. 

A radicalidade dessa afirmação vai muito além de proposições assumidas por Pierre 

Clastres, no tocante a necessidade da guerra enquanto ato que sustenta uma tribo indivisa 

frente às demais. É possível dizer que a guerra permite ao Tupinambá alterar-se constante-

mente, de tal forma que é sempre o devir-outro seu ideal. De modo que  

 
A guerra de vingança tupinambá era a manifestação de uma heteronomia primeira, o re-
conhecimento de que a heteronomia era a condição da autonomia. O que é a vingança 
como motivo, senão um modo de reconhecer que a “verdade da sociedade”, para hegelia-
nizarmos com Bataille (1973:64), está nas mãos dos outros? (CASTRO, 2011, p. 241)  

 

Na busca da lógica bélica nas sociedades indígenas sul-americanas, Clastres nega a 

troca como fenômeno estrutural, uma vez que esta estaria subordinada às guerras que bus-

cam a autonomia do grupo no meio de tantas multiplicidades. Ora, não seria a guerra Tupi-

nambá o exato oposto? Uma guerra em que a troca, o devir da relação com alteridade preva-

lecem sobre a afirmação de si? 

 

Considerações Finais 

 Propus aqui uma comparação entre duas formas de estabelecimento do laço social, 

ambas consolidadas pela vingança, mas com disposições bastante desiguais. A incorporação 

da alteridade é oposta à manutenção da identidade ainda que ambas recebam o mesmo nome: 

vingança. A vingança proposta no jogo Castle Doctrine é narcísica: ela visa retirar da alteri-

                                                 
4 Ideia jocosa de Viveiros de Castro que frisa a necessidade da escrita de um Anti -Narciso em paralelo a obra 
Anti-Édipo de Deleuze e Guattari. 
5 Tal ideia já aparece prefigurada nos Escritos de Lacan quando, ao se utilizar da fala de um bororo: “Eu sou 

uma arara”, o eu atualiza-se e se reconhece na diferença. “Somente a mentalidade antidialética de uma cultura 
que, por ser dominada por fins objetivantes, tende a reduzir ao ser do eu toda a ativ idade subjetiva, pode justi-
ficar o assombro produzido num Van den Steinen pelo bororo que profere: “Eu sou uma arara”. E todos os 
sociólogos da “mentalidade primitiva” esfalfam-se em torno dessa profissão de identidade, a qual, no entanto, 
nada tem de mais surpreendente para a reflexão senão afirmar “Eu sou médico”, ou “Sou cidadão da republica 
francesa”, e com certeza apresenta menos dificuldades lógicas do que promulgar “Eu sou um homem”, o que, 
em seu pleno valor, só pode querer dizer isto: “Sou semelhante aquele em quem, ao reconhecê-lo como homem, 

baseio-me para me reconhecer como tal.” Essas diversas fórmulas só são compreensíveis, no final das contas, 
em referencia a verdade do ”Eu é um outro” , menos fulgurante na intuição do poeta do que evidente aos olhos 
do psicanalista” (1998, p.120) A associação mimética do índio, que aos nossos olhos se assemelha a uma iden-
tificação imaginária própria da psicose, estabelece uma relação dialética interativa do eu à arara; em contra-
ponto, a formação identitária do sujeito moderno apoia-se na exclusão da alteridade e na fortificação do idêntico 
(SAFATLE, 2006, p. 307 -308). 



dade a sua possibilidade de nos alterar (e essa bem que poderia ser uma definição de narci-

sismo); já a vingança Tupinambá é anti-narcísica: ela devolve ao outro esse potencial demo-

níaco de nos livrar de nós mesmos. Talvez a partir daí se esclareça algo da proposta de Vivei-

ros de Castro resumida na expressão devir-índio; o devir-índio não é se passar por / fazer 

semblante de índio (o que seria em suma um fenômeno de massa, como qualquer outro), mas 

seria advir um posicionamento ético-existencial-estético de não reduzir a alteridade a uma 

identidade, deixando assim que a alteridade nos adultere. 

 Há em nossa cultura essa curiosa expressão: sede de vingança. Penso que poderíamos 

estranhá-la um pouco mais: por que unir justamente sede e vingança? Por que sede e não 

fome? O que seria característico da sede que a faz unir-se à vingança? Pelo que analisamos 

até aqui não se trata de sede de vingança, mas de sede [séde], residência da vingança, na 

medida em que, na perpetuação da vingança, essas duas formas de sociabilidade se edificam 

pela entrada do inimigo em sua morada. Na nossa cultura, a sede se assemelha à vingança 

porque ambas não precisam dos dentes – o objeto da vingança é líquido, é fluido, é a seiva do 

outro, seu sangue. Ao passo que, no caso da cultura Tupinambá, a vingança não exclui os 

dentes, seu objeto liga-se mais à carne do que ao sangue. A diferença entre as duas formas de 

vingança poderia ser pensada como a diferença entre o vampiro e o canibal: o vampiro em 

sua eterna sede drena o sangue do outro para se manter imortal; o canibal Tupinambá, por 

sua vez, ao comer a carne, incorpora a alteridade: torna o outro imortal. Finalizando, como 

disse Oswald de Andrade: a questão não é ontológica, mas sim odontológica. Faltam-nos co-

lares com dentes de capivara, para que cresça nossa arcada dentária e que possamos, aí sim, 

nos alimentar de nossos inimigos. 
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Lei Maria da Penha: Uso do Desejo de Vingança 

 

Viviane Dutra Gramigna 

 

A violência contra a mulher vem sendo discutida ao longo dos tempos, e, na esfera 

jurídica, a violência é qualquer ação ou conduta que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher.  A lei Maria da Penha foi pensada no sentido de dar às mu-

lheres o atendimento e apoio legal necessário.  Porém, um assunto delicado nessa questão 

nos interessa: mulheres que buscam na lei não o intuito de restituir o seu dano mas, por vin-

gança, veem na lei a forma última de salvar relações, aplicar lições aos companheiros (as) e 

entes familiares agressores.   

A perspectiva filosófica sobre a vingança é bem rica e proporciona outros olhares com-

plementares ao pensamento jurídico sobre esse assunto. Nosso ponto de partida será exami-

nar, primeiramente, o desespero da mulher traída e abandonada a partir da tragédia grega. 

Medeia, de Eurípides, chega ao extremo de suas forças e desumanização por causa de uma 

vingança: “hei de fazer do pai, marido e filha uma trinca sinistra, pois domino imenso rol de 

vias morticidas” (Eurípedes. Med., 374-6). A ira que move a vingança de Medeia, apesar de 

ser destrutiva e dolorosa, pode ser vista na interpretação aristotélica como emotiva e justifi-

cável. No livro II da Retórica, Aristóteles diz que a ira é uma inclinação acompanhada de dor 

que nos incita a exercer vingança explícita por causa de um desdém manifestado e injustifi-

cável contra nós ou pessoas da nossa convivência.  

A partir disso, nos incita pensar a vingança em termos simulativos. A vingança-simu-

lativa da mulher traída, abandonada, pode ser designada segundo a concepção de Aristóteles 

como phantasía e ser mimética na medida em que for usada como modos de representação 

criadas a partir de imagens que fornecem condições de mostrar sua “própria verdade”.  

Por meio desse trajeto, sem dúvida, tentaremos esclarecer a má utilização ou da dis-

torção do entendimento da Lei Maria da Penha sobre a ótica de que essa lei muitas vezes é 

interpretada como reparo desejável ou uma justiça [da mulher] em seu estado moral num 

depoimento real em que a autora afirma ter sofrido agressões pelo companheiro “de forma 

vingativa”.  
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A fúria de Medeia  

O poeta trágico Eurípedes ressalta o aspecto psicológico da tragédia Medeia ao es-

crevê-la, representando os sofrimentos das mulheres de seu tempo e incorporando-os aos 

personagens um panorama crítico que buscam a liberdade e a justiça, assim como na “Lei 

Maria da Penha” cujo símbolo retrata vozes uníssonas acerca da relação desigual de poder, 

força e opressão. O padrão definido como ideal para o comportamento feminino teve desde a 

era grega um modelo de mulher submissa, silenciosa e passiva. Atributos contrários ao com-

portamento masculino definido como dominante, agressivo e agente de decisão. Entretanto, 

Eurípides faz de Medeia uma mulher diferente daquelas que não podem ter voz ativa. Estra-

nha à cultura grega, a heroína tem plena consciência da condição feminina do seu tempo. 

Tem consciência e enuncia isso. 

 
Quando a vida em família o entedia, 
O homem encontra refrigério fora,  
Com amigo ou alguém de mesma idade. 
A nós, a fixação numa só alma.  
“Levais a vida sem percalço em casa” 
(dizem), “a lança os põe em risco.” Equívoco  
de raciocínio! Empunhar a égide  
dói muito menos que gerar um filho. (Eurípedes. Med., 244-51) 

  

Mas, das mulheres referidas por Eurípides, Medeia teve uma originalidade na tragédia 

grega. A singularidade do ato que Medeia está para praticar e pelo qual a heroína se eterniza, 

confunde-se com a originalidade do tema criado pelo autor. Segundo Trajano Vieira (2010, 

p. 159-160), o poeta inventa um gênero de crime inédito naquele contexto pouco apreciado 

pelos jurados das peças gregas em relação a carnificinas praticadas no futuro. A morte não é 

apresentada como catártico ou que tenha um efeito admirável, pelo contrário, ela é “patética, 

realista e crua”.  

A rejeição e o desejo de vingança levam Medeia, heroína trágica de Eurípides a um ato 

hediondo: matar a nova esposa de seu marido e assassinar seus próprios filhos. A fúria pro-

vém do abandono do leito conjugal por Jasão no momento em que esse toma uma segunda 

esposa – a filha do rei Creonte1 . Ao rejeitar as novas núpcias de Jasão, Medeia decide enve-

nenar a princesa de Corinto, não num acesso de loucura, mas num ato de fria e premeditada 

                                                 
1  O enredo de Medeia constitui-se de uma v ingança da heroína contra Jason, o herói grego que se compromete 
com outra mulher, a filha do rei Creonte. Vale ressaltar que no mundo grego, ainda que não ocorresse o casa-
mento oficial, como no caso de Jason e Medeia, os cônjuges passavam a ter responsabilidades de esposo e esposa 
no momento em que se unissem e tivessem filhos, incluindo -se aí a mútua fidelidade. 



vingança, mata seus dois filhos para punir diretamente o infiel esposo. Eurípides torna a vin-

gança a “dor suportável” e prepara o espectador pela primeira vez em 431 a.C. para a progres-

são vingativa do caráter da protagonista. Segundo Trajano Vieira (2010, p.184) esta mulher 

euripidiana é uma combinação “da violência crua de Aquiles com o frio calculismo de Odis-

seu”. Como vemos, a seguir, nas palavras da peça em que a personagem diz:  

 
não queiram ver em mim um ser fleumático 
ou flébil. Tenho outro perfil . Amor 
ao amigo, rigor contra o inimigo; 
eis o que sobreflorifica a vida! (Eurípedes. Med, 807-10) 

 

Não há nenhuma força maior que a vingança de uma esposa repudiada, já cantava o 

coro na peça Medeia, de Sêneca, que comparava a força do ciúmes à violência da natureza 

com seus ventos e rios que arrastam e destroem. “Nenhuma força – nem da chama do vento 

furioso nem da terrível seta retorcida – pode ser comparada com a força de uma esposa re-

pudiada, envolvida pelo fogo do ódio” (Sêneca. Medeia, 1980, p. 237).  

A mágoa de mulher traída não apenas feria o alvo de sua fúria, mas varria todos rastros 

lustrosos que o futuro poderia conceder a Jasão. Medeia priva Jasão de sua descendência 

tirando-lhe a glória futura e seu nome não soaria na boca de seus descendentes. A morte dos 

seus filhos, portanto, foi a vingança de Medeia contra Jasão por ter se esquecido que a própria 

havia lhe dado poder e glória ao matar seu irmão Aspirtis e ajudá-lo a conquistar o velo de 

ouro2. Além da fuga de sua terra natal, tudo em nome do amor que nutria por Jasão, um amor 

que se antecipa nas palavras do poeta trágico como aquilo que nenhum freio segura, não deixa 

aos mortais nem honra e nem virtude.  

Medeia não suporta a ingratidão do ex-esposo ambicioso, calculista que não preserva 

os favores proporcionados por ela na sua viagem épica. Além do mais, Jasão a considera como 

um mal necessário para sua procriação e glória. Eurípides ressalta o caráter misógino (aver-

são às mulheres) da cultura grega através das palavras de Jasão3 : “Pudéramos procriar diver-

samente/e preterir a raça da mulheres:/imume do mal, o homem viveria” (Eurípedes. Med., 

573).  

A dor e a contradição da natureza humana de Medeia encontra-se na vingança uma 

nova convenção e um modo de ordenar o mundo sem ajuda divina. Eurípides nos faz pensar 

                                                 
2 Temendo a profecia de que seria morto por Jasão, o rei Pélias envia o herói, como condição para lhe re stituir 
o trono, para uma missão impossível: trazer o Velocino de Ouro da distante Cólquida. Em Argos, Jasão constrói 
a nau Argo e reúne uma tripulação de heróis, conhecida como os argonautas, para acompanhá-lo. 
3 Segundo Ribeiro Junior (2011, p. 158) a passagem contém a caracterização das mulheres como um mal que os 
homens precisam tolerar para produzir descendência.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocino_de_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lquida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argos_(Gr%C3%A9cia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argonautas


que o vazio, o sofrimento da traição será preenchida por um nómos da mulher que planeja e 

arma meticulosamente seu plano de vingança, principalmente para “cumprir o que o coro 

afirma que ocorrerá no futuro, quando os aedos do passado deixarão de entoar hinos que 

depreciem as mulheres” (Vieira, 2010, p. 167). Assim, o poeta trágico oferece à heroína a vin-

gança porque essa proporciona estrutura, planejamento e plano sem vulnerabilidade (fragi-

lidade) para quem é “sábia quando edifica o horror do fado” (Eurípedes, Med., 409).  

 

Thymós da retaliação e da vingança  

Casos de filicídios, seja pelo pai ou pela mãe povoam as páginas de jornal de qualquer 

país. A vingança de retaliação ao parceiro trata de uma das violências sistêmicas que foi aco-

metida em todos os tempos e hoje em dia não é diferente. A exemplo da tragédia grega, au-

menta-se cada vez mais os limites do grotesco e os contornos da crueldade. Medeia encarna 

em mulheres comuns ou mulheres que vivem dolorosos cotidianos.  

Em rápida pesquisa pela internet numa única frase “mãe mata filhos”, o resultado é 

assustador. Centenas de casos que culminam no ato de pura vingança. Vejamos dois exem-

plos: 1) “Mulher acusada de maltratar e matar os filhos menores em Alenquer confessou hoje, 

em tribunal, que cometeu os crimes para se vingar do pai, de quem pretendia separar-se, para 

aquele ‘não ficar com as crianças’”.  2) “Por vingança, mãe mata filho colocando veneno no 

sorvete e é suspeita de envenenar o pai do menino na casa onde viviam, em Fortaleza”.  

 O que levaria uma mãe a agir dessa forma? Tanta fúria contra inocentes para vingar 

amores malsucedidos? Tudo por ciúmes? De que é capaz uma mulher quando é rejeitada pelo 

companheiro? Grande paradoxo da alma feminina, a mesma mulher que dá vida a uma cri-

ança é capaz de tirá-la.  

  Filicídios de retaliação para atingir o companheiro é fato e é preocupante, entretanto, 

nosso objeto de estudo também trata desse “complexo de Medeia” no qual a vingança deixa 

de ser de sangue e passa a ser moral. Mulheres que, na tentativa de salvar suas relações e/ou 

punir seus companheiros por não aceitarem uma traição e até mesmo o fim do relaciona-

mento, procuram na lei “Maria da Penha” 11.340/2006, de forma equivocada ou melhor - 

vingativa.   

A lei Maria da Penha4  é considerada uma importante conquista no combate à violência 

doméstica e familiar contra as mulheres. Recebeu esse nome como forma de homenagear a 

                                                 
4 A Lei Federal n° 11 .340, de 07  de agosto de 2006 cria mecanismos para coibir a v iolência doméstic a e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 



pessoa símbolo dessa luta, Maria da Penha Fernandes, que sobreviveu a tentativas de homi-

cídio por parte do ex-marido, ficou paraplégica, mas se engajou na luta pelos direitos da mu-

lher e na busca pela punição dos culpados.  

A lei trouxe uma série de medidas para proteger a mulher agredida, a que está em 

situação de agressão ou cuja a vida corre risco. Entre elas, a saída do agressor de casa, a pro-

teção dos filhos e o direito da mulher reaver seus bens. Vale ressaltar, aqui, que a violência 

psicológica também é caracterizada como violência doméstica. 

Segundo a assessora de Juiz de Direito Magali Gláucia Favaro de Oliveira5 , a lei que 

tem como objetivo proteger é muitas vezes interpretado pelas mulheres como um instru-

mento usado contra o marido ou companheiro. Atuante na 5a  Vara no combate à Violência 

Doméstica e Familiar do Fórum de Vila Velha/ES, a assessora relata um número crescente de 

mulheres que buscam na Lei “Maria da Penha” uma reparação para as questões de traição, 

abandono, sofrimento no processo de separação entre outras motivações que desencadeiam 

o ódio e, por consequência, o desejo de vingança.  

A punição ao companheiro por meio de mecanismos contidos na lei 11340/2006 é uma 

prática comum dessas mulheres que buscam salvar as relações ou quando sentem-se traídas 

e abandonadas. Elas manipulam situações e se auto-agridem para imputar falsas condutas.  

A exemplo de um depoimento em uma Vara da Grande Vitória no Espírito Santo, uma 

declarante se diz arrependida e solicitou o encerramento do processo por ter declarado à uma 

unidade policial que teria sido agredida fisicamente pelo seu companheiro de 27 anos de re-

lacionamento6 . A mulher declara ter feito uma falsa denuncia, porque sentiu-se traída e es-

tava movida por ódio, raiva depois de ter visto o parceiro conversando com uma mulher no 

Facebook. No depoimento arrependido a declarante diz que se machucou e fraturou o braço 

                                                 
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências. Disponível em: <http www.planalto.gov .br>  Acesso em: 09 agosto 2015. 
5 Sugiro o artigo da assessora e professora de Direito Penal de Oliveira (2014): “ E quando um não quer e o outro 
briga? Considerações acerca da Judicialização das Relações Afetivas na Cidade de Vila V elha/Es. 
6 O depoimento: “Sabendo ler e escrever, DISSE QUE, a declarante que por ocasião em que esteve nesta Dele-

gacia, estava movida por ódio, raiva, da pessoa de JCF, o qual é seu companheiro há 27  anos, e, fez uma falsa 
denuncia, acusando ele de ter agredindo-a fisicamente; QUE a declarante ao ver JCF, conversando com uma 
mulher no FACEBOOK, se v iu traída, e, sentir muito ódio dele; que, o fez discutir com ele, pois achava, que JCF 
estava lhe traindo e foi para furar o pneu da bicicleta, e, quando correu para fazer tal fato, escorregou e acabou 
se machucando, nisto ficou machucada, foi socorrida pelo próprio companheiro, o qual levo-a ao hospital; que, 
a declarante então, aproveitando, que JCF estava embarcado, o que fez foi aproveitar sua ausência, e di rigiu-se 
até a unidade policial, de form a vingativa, para atribuir a notícia, de que havia sido agredida fisicamente  em 

data de 17/09/2014 às 16:30, e, nada disso havia acontecido voltando a dizer, que caiu sozinha quando corria 
para querer furar os pneus da bicicleta, aí escorregou na sandália e veio a fraturar o braço. QUE, depois desse 
ocorrido, a declarante voltou a conviver com a pessoa de JCF; QUE a declarante se diz m uito arrependida 
pela atitude covarde, que tomou atribuindo a pessoa JCF um  delito que ele não praticou. E mais 
não disse, pedindo para que encerrasse o presente que após lido e achado conforme, vai por todos assinado, 
eu.... escrivão que digitei e assino o presente termo”.  

http://www.planalto.gov.br/


enquanto corria para furar os pneus da bicicleta, mas fora socorrida pelo próprio compa-

nheiro que a levou ao hospital. E, mesmo assim, procurou a delegacia para denunciá-lo “de 

forma vingativa” quando seu companheiro estava ausente.  

 “Maria” (codinome para a depoente) relata sua fúria e se justifica que denunciou o 

marido porque estava “movida por ódio”. Parafraseando Vieira (2010, p.174) a respeito da 

ação de Medeia,  “Maria” não só sabe o que fez como teve consciência do que fez, entretanto, 

“seus planos não seriam opostos ao thymós, mas estariam sujeitos a ele”. Tais coisas – toma-

das pela emoção são descritas pelo estóico Sêneca como habitualmente acontecem “às mu-

lheres toda vez que uma leve suspeita de perigo as aflige” (I,12 1-2). Uma “gota d’água” pode 

bastar para que se reverta o amor em ódio, já descrevia Chico Buarque na peça acerca da 

natureza da “alma feminina em mágoas”.  

Na tragédia a heroína diz: “não é que ignore/a horripilância do que perfarei/mas o 

thymós derrota raciocínios/e é causa dos mais graves malefícios” (Eurípides, Med.,1077-80). 

Este termo thymos apresentado em Eurípedes pode ser analisado no De Anima, de Aristóte-

les, como um tipo de afecção da alma ligada ao corpo (I 403a 17-b18).  As afecções que geram 

prazer e dor são sempre uma opção bastante forte na conduta do agente. Nas traduções dos 

textos de Aristóteles Sobre Virtudes e Vícios7, uma pessoa de ânimo nervoso tem de súbito 

ou por quase nada tornar-se irada, ou alegre ou entediada, etc. A irascibilidade no texto aris-

totélico mostra como uma pessoa de caráter exasperado, propensa ao “azedume nas palavras” 

magoa-se com coisas insignificantes aflorando os afetos da cólera de maneira rápida e em 

situação banal. “É próprio do irascível não ser capaz de suportar as pequenas humilhações, 

nem menosprezo, mas ser, em contrapartida, retaliativo, vingativo e facilmente inclinado à 

ira por qualquer ato ou discurso que seja” (1249a  -1251b) .  

 “Maria”, quando soube da traição do marido foi tomada por uma dessas afecções ou 

impulsos, principalmente àqueles referentes à ofensa, pois quem tem sua virtude ultrajada 

também tem desejo de vingança. A raiva é um sentimento natural nas pessoas, e não há pro-

blema algum “Maria” senti-la, a questão é conduzir esse ânimo à injustiça ainda mais se hou-

ver intenção de ser injusto. Segundo Aristóteles, devemos temer quem está pronto para fazer 

o mal e comete injustiça, pois esses, estarão prestes a se vingar.  

 

 

                                                 
7  O texto intitulado "Sobre v irtudes e v ícios" é o mais breve dos quatro tratados de ética atrbuídos a Aristóteles. 
A obra é considera espúria por acadêmicos e está traduzida por M Reus  Engler na Revista Kriterion, vol 55, 
2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo > Acesso em 10 agosto 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://www.scielo.br/scielo


Vingança simulativa  

 Lemos na Medeia de Sêneca (1980, p. 224): “Leve é a dor que pode refletir e usar a 

dissimulação”. A farsa e a manipulação dos fatos de “Maria” como vimos acima fazem parte 

de um número crescente de denúncias que manipulam seus interlocutores como personagens 

de seu teatro subjetivo. Simulação é a própria imitação recitativa – como fingimento. Simular 

seria fingir ser o que não é e efetivamente querer enganar o outro8 . A simulação de “Maria” 

dos fatos contra o marido, incita dores como a piedade e o temor aos espectadores (no caso, 

as testemunhas), tal como podemos conferir na Poética de Aristóteles: “O temor e a piedade 

podem surgir do espetáculo, mas podem também provir do arranjo das ações”(Poética, 1453b 

10 -11). 

Ao discurso poético, cabe a ficção que propõe situações que imitam o real em relação 

ao que é, mas de acordo com o não ser – trata-se de apresentar semelhanças que fomentam 

o que poderia ser. A declarante disse no depoimento anterior à polícia ter sido violentada pelo 

marido, por isso, fraturado o braço e etc. “Maria” simula, logo ela é falsa? A falsidade é ine-

rente à imitação?  

Vejamos o que Aristóteles nos diz sobre o fingimento ou falsidade:  

 
Toma-se, com efeito, por falso quem pode dizer o falso, e que tem discernimento. Ade-
mais, toma-se por melhor que é voluntariamente ruim. Mas [Sócrates] assume essa falsi-
dade pela indução: quem manca voluntariamente é superior a quem manca involuntaria-
mente, entendo por mancar o imitar, pois, se realmente manca voluntariamente, é muito 
provavelmente pior no que diz ao caráter (Metafísica 29, 1025a 2-13).  

  

 Cláudio Veloso (2004) comenta a passagem acima ressaltando que a falsidade não está 

no mero fato de simular um manco através de certos movimentos a fim que se pense num 

manco. A falsidade está na escolha e não na capacidade. A falsidade reside, então: 

 

na escolha de induzir alguém a uma opinião falsa, ou seja, de fazer que alguém acredite 

que tenha diante de si uma pessoa aleijada. No entanto, seria sempre através desse tipo 

de movimento que reconheceríamos um manco de verdade. E é nisso, ou seja, em servir-

se de certos movimentos para pensar num manco, que reside a simulação (Veloso, 2004, 

p 708) 

 

 É neste sentido que podemos observar como “Maria” utiliza-se do simulacro, ela se 

serve de “certos movimentos” para se fazer pensar numa mulher agredida, violentada.  

 Observemos o primeiro depoimento de “Maria” no boletim de ocorrência da delegacia  

transcrito neste texto abaixo:  

                                                 
8 Ver a esse respeito Veloso (2004, p. 707) 



 
A vítima relata que vive em união estável a uns vinte e cinco anos. Tiveram dois filhos. 
Que o autor tem relacionamentos extra conjugal e vivem em conflito pois o autor mesmo 
assim tem vergonha dela e diz que a vítima se relaciona com outros homens. Que na data 
acima mencionada tiveram novo desentendimento referente ao citado acima e quando o 
mesmo autor desceu as escadas querendo agredi-la a mesma correu mesmo assim o autor 
conseguiu empurrá-la causando uma fratura no braço.  

  

A simulação da depoente pode ser designado segundo a concepção de Aristóteles como 

phantasía e ser mimética na medida em que for usada de maneira simulativa. O fingimento 

ou o caráter fantástico é compor as histórias e dar acabamento à linguagem pondo o mais 

possível diante dos olhos (Poética,17 1455a 22-23). A phantasía depende de nós, pois se-

gundo, o estagirita quando queremos, é possível produzir uma aparição (phantasma) diante 

dos olhos, como aqueles que nas técnicas colocam (diante dos olhos) e produzem simulacro 

(aparência ou imagem falsa). A phantasía de “Maria” pode ser uma antecipação, ou seja, uma 

afecção dolorosa vivida por ela como ciúme e raiva com a qual desencadeia a phantasía no 

momento em que se antecipa seu argumento falso.  

 Mas “Maria” sustenta sua phantasía ou simulacro estabelecendo um discurso “exage-

rado” assim como Aristóteles reforça na Retórica como aquilo que cria a ilusão de que ou não 

se fez, ampliando o fato (cf. III, 2, 1405b 4-11). Ela, com efeito, faz que o mal sofrido pareça 

próximo ao produzi-lo diante dos olhos daqueles que a veem machucada por bem representar 

a compaixão.   

 Em resumo, sempre quando necessário compelir a nosso arbítrio a mente dos outros, 

até mesmo diante os juízes, nós simularemos ora a ira, ora o medo, ora a compaixão visto que 

muitas vezes o que as paixões verdadeiras não teriam produzido, a imitação das paixões pode 

produzir. A simulação efetuada pela depoente “Maria” suscita compaixão e ainda tem por 

efeito a catharsis das emoções, revelando-se, desse modo, num certo grau de percepção do 

estado de muitas mulheres que se identificam e acham a vingança contra o marido e compa-

nheiro uma ação justa e merecida, assim como reconhece Sêneca (p. 142): “a ‘vingança’ é uma 

palavra desumana, e no entanto, muitas vezes acolhida como justa”.  

 

Conclusão: Tudo que a maldade necessita é de um pretexto 

 “A maldade apenas precisa de um pretexto”. Esse provérbio é citado por Aristóteles 

no livro I da Retórica (1373 a 1-5) sobre as disposições que levam as pessoas a cometer injus-

tiça, visto que para o pensador grego fazer mal a uns é fácil e a outros agradável. Um exemplo 



dessa conclusão aristotélica é a síndrome da Alienação Parental9 . A alienação parental visa, 

quase sempre, prejudicar o ex-companheiro ou mesmo o companheiro atual por falsas me-

mórias nos filhos. Lutam na justiça pela criança, não pelo bem que possam fazer a ela, mas 

pelo mal que, com ajuda inconsciente da criança, cada um poderia fazer ao outro1 0.  

Apesar de não ser objeto do presente estudo, a alienação parental é pretexto para as 

ações de simulação-vingativa verificadas, principalmente, no seio das brigas afetivas e não só 

da dissolução do relacionamento. E é na “Lei Maria da Penha”, isto é, na falsa interpretação 

dessa lei que se encontra o pretexto para vingança e retaliação. A ideia de punição, neste caso 

prevista em lei, passa a representar algo diferente da ideia defendida pelas práticas penais de 

prevenir ações arbitrárias e desproporcionais, ou seja, vingativas. Vingança e punição não se 

confundem para as mulheres que procuram na lei uma proteção contra o descaso, a raiva e 

até o medo diante do agressor (para aquelas que realmente sofrem violência doméstica). As-

sim, a presença desses dois elementos produz uma confusão de conceitos, motivo pelo qual 

quem se vinga desconhece o que pretende efetivamente. É o que “Maria” faz”:  vingar-se da 

sociedade (por meio da lei) - no sentido de quem, desde da antiga civilização grega sempre 

foi oprimida contra aquele que não a honrou.  

Se a lei Maria da Penha, por um lado, é um tipo de punição preventiva que visa a im-

pedir a prática futura de infrações, seja por parte da coletividade, seja por parte do próprio 

agente por meio da intimação, ela tem, por outro lado demonstrado uma vinculação com a 

vingança moral como no caso aqui demonstrado.    

Obviamente a aplicação da lei é uma atividade que exige constante interpretação, pois 

como afirma Julianne Scariot (2014, p. 736) sobre os fundamentos éticos do direito de punir, 

“o magistrado não é uma máquina na qual se pode inserir fatos e automaticamente obter 

sentenças, e deve ficar claro que sua função está adstrita à lei, e não representa uma vin-

gança”.  

                                                 
9 Art. 3o A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convi-
vência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, cons-
titui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade pa-
rental ou decorrentes de tutela ou guarda.< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12318.htm> Acesso em 04 jul 2015. 
1 0 Ver, por exemplo, a obra de James (séc.XIX) que trata desse assunto de forma peculiar. O drama sórdido das 
emoções  - ciúmes, rancor, malícia e v ingança - dos pais são passados pela mente pura de uma criança. James, 
Henry . Pelos olhos de Maisie. Tradução de Paulo Henrique Brito. São Paulo: Penguin Classics Companhia das 
Letras, 2010. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm


Diante disso, entende-se que, ao se submeter conflitos interpessoais à apreciação do 

judiciário é imprescindível que o direito aproxime-se da realidade das partes para evitar jul-

gamentos superficiais, ineficazes e equivocados. Além do mais, ao Poder Público, cabe adotar 

medidas preventivas, educadoras e conscientizadoras da sociedade. A lei em questão não 

pode ser considerada apenas como meio de proteção das mulheres em relação à violência 

doméstica e familiar praticada contra elas, mas ao mesmo tempo uma forma de resgate de 

autoestima, para restaurar seus valores, a sua autonomia possibilitando uma convivência 

saudável consigo ou com o seu companheiro(a).  

Contudo, é evidente que estabelecer fronteiras e cuidar de si quando se trata de laços 

afetivos é fundamental para quando experimentada uma ofensa e sofrido um arrebatamento 

(thymós), justamente para não transformar a vida num exercício de destruição e de vingança. 

Pois, sábia são as palavras de Sêneca Sobre a ira (2014, p.143): “muitos, ao se vingarem leves 

injúrias, cravaram-nas fundo em si mesmos”. 
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ARISTÓTELES. Metafísica. Ética a Nicômaco. Poética . Os Pensadores. São Paulo: Abril 
Cultural, 1973.  
EURÍPIDES. Medeia. Ed. bilíngue; tradução, posfácio e notas de Trajano Vieira. São Paulo: 
Ed. 34, 2010.   
OLIVEIRA, M. G. F.  E quando um não quer e o outro briga? Considerações acerca da Judi-
cialização das Relações Afetivas na Cidade de Vila Velha/Es. Estudos de Sociologia. Arara-
quara v.19 n.36 p.241-259 jan.-jun. 2014. Disponível em:  
<http://www.seer.fclar.unesp.br/estudos/article/download/5556/5131/> Acesso em 09 jun 
2015. 
RIBEIRO JUNIOR, W. A. Enganos, enganadores e enganados no mito e na tragédia de Eu-
rípides. Tese de Doutorado, USP, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/di-
poniveis/8/8143/tde-16012012-141138/en.php> Acesso em 04 jun 2015.   
SCARIOT, J. Fundamentos éticos do direito de punir. Em: Torres, J. C. B. (org.) Manual de 
Ética: questões de ética teórica e aplicada. Petropólis, RJ: Vozes, 2014.  
SÊNECA. Medeia. Os Pensadores. Tradução e notas de Giulio Davile Leoni. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. 
SÊNECA. Sobre a ira. Sobre a tranquilidade da alma. Tradução, introdução e notas de José 
Eduardo S. Lohner. São Paulo: Penguin Classis Companhia das Letras, 2014.  
VELOSO, C. W. Aristóteles Mimético. São Paulo: Discurso Editorial, 2004. 
 

http://www.teses.usp.br/teses/diponiveis/8/8143/tde-16012012-141138/en.php
http://www.teses.usp.br/teses/diponiveis/8/8143/tde-16012012-141138/en.php


 
1 

 

Ficção, vingança e imaginação moral 

 

Thiago Barros Gomes1 
 

 A literatura e a história religiosa do ocidente são – em grande medida – narrativas de 

vinganças que exemplificam e ilustram diferentes maneiras como a vingança pode e foi utili-

zada para lidar com querelas morais. Peter French em A Virtude da Vingança defende que 

às vezes a atitude errada exige uma resposta hostil e, por conseguinte, que a vingança, en-

quanto princípio fundamental da moralidade, não deveria ser completamente abolida. Como 

o nome de sua obra indica, ele vê virtude em se valer da vingança como meio de ação moral. 

French argumenta que responder adequadamente a uma atitude errada é um ato comunica-

tivo. Assim, a vingança comunicaria àquele que cometeu a má ação que sua atitude não cor-

responderia as atitudes esperadas pela comunidade. A eficiência da vingança, portanto, de-

penderia de ela ser capaz ou não de enviar uma mensagem moral e garantir a coesão social 

ao diminuir a possibilidade de reincidência da ação condenada. Desse modo, se seguisse al-

guns critérios, a vingança seria virtuosa ou mesmo necessária como ferramenta moral.  

A vingança costuma ser contrastada com a justiça ou contraposta a ela como quando 

se diz “não quero vingança, quero justiça”, ou ainda que a vingança é, em essência, um mal 

na forma da retribuição do “mal com o mal”. Nesse contexto, a defesa de French da virtude 

da vingança pode parecer espantosa para quem acredita que a vingança é um mal em todas 

as situações possíveis ou um mal por essência. A representação da vingança na literatura, 

nesse caso, seria então uma espécie de representação ou símbolo desse mal universalmente 

reconhecível, mas de nenhum modo teria qualquer papel na nossa conclusão de que a vin-

gança é sempre um mal: esta se daria ou por cálculo ou intuição racional. De fato, tradicio-

nalmente a filosofia tem dado pouco espaço para a função que imaginação e a ficção ocupam 

na nossa vida moral. É esse espaço que o pragmatismo de John Dewey tenta recuperar. Para 

ele ficção e a imaginação desempenha uma função ativa no processo de inquirição moral. 

Para compreender importância que Dewey atribui a imaginação na nossa vida moral devemos 

primeiro ver onde estão os equívocos tradicionais.  

Quaisquer que forem as diferenças entre as teorias deontológicas e utilitaristas, elas 

têm em comum a ênfase em se estabelecer princípios morais universais e sua aplicação a 
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instâncias específicas. O teórico da moral procuraria uma “lei universal”, natural ou não, ca-

paz de exemplificar qualquer ação moral considerada como boa. A vida moral seria simples-

mente a sucessão de eventos distintos que obedecem uma lei universal. Desse modo, diante 

de um problema moral, caberia ao sujeito recorrer a esse princípio para nortear o curso certo 

de ação, visto que nenhuma experiência passada vivenciada pelo sujeito seria necessária 

nessa descrição do funcionamento da moralidade e cada situação é tomada como separada e 

descontínuas das vivências anteriores do sujeito. Ou seja, para os eticistas utilitaristas ou de-

ontológicos, a razão prática deve apenas determinar corretamente a regra apropriada para a 

ação e aplicá-la quando houver oportunidade. Não há espaço para a imaginação aqui. Na ver-

dade, a desconfiança da modernidade em relação a imaginação, por ela ser considerada uma 

confusão dos sentidos ou da razão, permeia qualquer teorização. Mesmo quando a imagina-

ção é levada em consideração, ela é um mero assistente para o cálculo utilitarista ou para o 

intuicionismo racional.  

O problema com a concepção da moralidade como meramente compreender as regras 

e as instâncias corretas indica que o papel ativo da imaginação na vida moral é desconside-

rado por grande parte das teorizações modernas e com isso, além de descrever a vida moral 

de forma empobrecida, deixa de lado recursos comumente utilizados como meios de educa-

ção moral, como por exemplo a ficção e a literatura. Certamente a moral moderna não é a 

única vilã. A concepção tradicional de conhecimento deu seu quinhão a esse problema ao 

estabelecer as diretrizes do que seria conhecimento verdadeiro e, por consequência, o conhe-

cimento de verdades morais. Assim, o juízo ou inquirição moral, teria mais a ver com a des-

coberta ou acesso a essa verdade moral do que com a participação ativa do sujeito num pro-

cesso constante e cooperativo de inquirição em que se analisa cada situação problemática a 

partir de outras experiências, sejam essas prévias ou imaginativamente construídas.  

 Segundo John Dewey, tradicionalmente as teorias tem representado erroneamente as 

situações morais. Diferentemente das teorias modernas, a ética de Dewey não tem por obje-

tivo revelar ou descobrir um princípio último e eterno que possa servir de critério para a ava-

liação e julgamento de qualquer situação moral. Dewey intentou desenvolver um método de 

inquirição para melhor conduzirmos nossos julgamentos de valores. Esta inquirição estaria 

sempre comprometida com os aspectos sociais e naturais da experiência moral e com o cará-

ter cambiante e contingente de nossas experiências.  

As teorias deontológicas e consequencialistas teriam errado ao tentar explicar as expe-

riências morais reduzindo-as a um único princípio moral fixo e imutável. Elas se originariam 
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de um método dedutivo e dogmático que desconsidera as experiências morais em sua inte-

gridade e diversidade. Ao reduzir a moralidade ao conceito de dever e obrigação, ou se estimar 

somente as consequências, os filósofos não estariam abordando a experiência em sua forma 

completa. Pelo contrário, estariam cometendo aquilo que Dewey chama de “falácia da ênfase 

seletiva”: tais teorias fragmentariam a experiência e cada uma delas dariam ênfase a uma 

parte ou fase da experiência. A parte selecionada passaria então a ser mais fundamental do 

que todas as outras que compõem a experiência. Somente neste sentido, diria Dewey, pode-

se determinar que a consequência de uma ação é mais importante que a motivação da ação, 

ou o oposto. 

A compreensão de uma situação moral, ou da nossa vida moral enquanto comunidade, 

não pode ser descrita em termos abstratos ou em experimentos mentais umbráticos, do quais 

se retirariam conclusões generalizáveis a toda e qualquer situação prática. A compreensão do 

fenômeno moral depende de vários aspectos e de várias áreas de conhecimentos. Assim, sem 

uma compreensão confiável da nossa psicologia moral, sem o conhecimento do funciona-

mento natural e evolutivo da nossa capacidade de julgamentos morais, certamente qualquer 

descrição da moralidade se apoiará em princípios abstratos, eternos e imutáveis. De fato, es-

tes serviriam antes como consolação diante da contingência das vivências dos homens a partir 

das quais ele delibera, com as ferramentas e as informações limitadas que possuem, seu des-

tino individual e coletivo. O fato de não haver garantias que nossas escolhas sejam as mais 

acertadas e que a avaliação de nossas ações sempre ocorre após sua consequência se revela-

rem; apavoram todos que confiam na razão como um dom divino e infalível.  

 Ao analisar os tipos de ações como fenômenos humanos naturais, Dewey começa pelo 

impulso. O impulso corresponde àquelas atividades instintivas e não reflexivas que estão na 

base da vida. As atividades impulsivas, portanto, não são propositais, isto é, não envolvem 

qualquer concepção de finalidade que se visa atingir por meio da ação, por exemplo, cerrar 

os olhos ao ver um clarão ou retirar bruscamente o braço ao se sentir alguma dor. Os hábitos, 

por outro lado, são as disposições que um organismo possui para realizar determinada forma 

de atividade ou modos responder ao ambiente. Diferentemente dos impulsos, os hábitos são 

frutos de reflexão acerca da situação problemática oriunda da relação sujeito com o ambiente 

circundante. Assim, os hábitos enraizados são os costumes de um indivíduo, grupo ou socie-

dade que foram e são passados através da linguagem e socialização de seus membros. 

 Cada sociedade encontra uma forma mais ou menos adequada de responder às situa-

ções problemáticas de seu ambiente, seja ele natural ou social. Os problemas apareceriam 

com o esquecimento da origem histórica e contingente dos hábitos, e passam a considerá-los 
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como eternos e fixos. Isso é ainda mais problemático pelo fato de os hábitos operarem quase 

sempre inconscientemente. Desse modo, a sociedade que for demasiada presa aos seus hábi-

tos não será capaz, diante da mudança do ambiente, de lidar com as novas situações proble-

máticas, nem de pensar novos valores para a sociedade e para o indivíduo.  

Os hábitos mudam e enriquecem a medida em que criamos e desenvolvemos novas 

experiências, quando comparamos nossas experiências atuais às nossas experiências passa-

das e projetamos experiências futuras. Assim, a flexibilidade dos hábitos é um traço funda-

mental para o florescimento e desenvolvimento da experiência moral. E isso é ainda mais 

importante de termos em mente no que Dewey concebe por valor. Para ele, valor é o objeto 

aprazível e de satisfação determinado pela inteligência. Assim, o indivíduo estabeleceria in-

teligentemente o objeto da ação, bem como os meios para atingi-lo sem recorrer a princípios 

fixos e externos. Ele pensaria nas possíveis consequências bem como nos recursos a serem 

utilizados para alcançar o seu objetivo em cada situação problemática específica em que ele 

se encontra. Não caberia ao indivíduo numa situação moral recorrer a uma regra estabelecida 

a priori ou a um princípio aplicável a todas as situações. O que Dewey deixa claro é que as 

situações morais são sempre particulares e, portanto, as escolhas e decisões de um indivíduo 

numa situação moral envolve sempre uma inquirição inteligente a partir dos elementos que 

compõem essa situação moral particular.  

 A retidão da ação, deste ponto de vista, não é questão de certo ou errado, mas antes de 

melhor ou pior. Para Dewey, os princípios morais são hipóteses que guiam a ação. Hipóteses 

estabelecidas por meio de uma inquirição a partir do contexto de uma situação problemática 

particular. Essa hipótese pode servir como uma referência ou ponto de apoio para inquirições 

futuras. Isto é, problemas futuros podem compartilhar semelhanças com problemas passados 

que já foram solucionados e a solução encontrada poderia servir de norteador para a solução 

do problema, quando uma resposta completamente original não é exigida. Contudo, não as 

hipóteses não podem servir como princípio rígido e universal para todas as tomadas de deci-

são.  

Nesse processo de criação de hipóteses morais – enquanto guia de ação e de transfor-

mação de hábitos –, a imaginação desempenha um papel ativo. O pragmatismo de Dewey 

trata a imaginação como a capacidade de compreender o atual à luz do possível. Ela está li-

gada à ideia de que a experiência e a ação são eventos temporalmente transformativos. Desse 

modo, a imaginação excederia as estruturas herdadas das experiências passadas, permitindo 

que o futuro seja um horizonte de ações possíveis. 
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A imaginação moral necessita de experiência, isto é, um conjunto hábitos em desen-

volvimento e uma habilidade empática de compreensão do modo como as outras pessoas vi-

vem e pensam. Dessa forma, a imaginação moral se empenharia em criar ideais que oferecem 

a possibilidade de direcionar as situações em direção soluções que são mais satisfatórias. 

Visto que os hábitos não são tendências mecânicas de repetição da mesma ação, a imaginação 

surge como a necessidade do hábito ser redirecionado e transformado, de modo a formar um 

novo corpo de hábitos coerentes entre si e coerente com as mudanças no ambiente. Assim, a 

imaginação nos permite antecipar o mundo ao interpretá-lo como temporalmente complexo: 

uma atividade que ocorre no presente e que estabelece uma continuidade com o passado e 

antecipa um futuro possível, revelando, com isso, o caminho mais significativo e valoroso. 

Assim, os hábitos organizam nossa capacidade de responder ao mundo, de interpretá-lo de 

forma dinâmica e temporal. 

Para Dewey, o caráter é um arranjo de hábitos. Contudo, o caráter  não é apenas hábitos 

sedimentados do passado ou a forma que se age no presente, muito menos uma predisposição 

a agir de determinado modo no futuro. Ele é a habilidade flexiva de combinar as possibilida-

des do presente por meio do uso da experiência passado para reconstruir a ação presente e 

projetar o futuro. A continuidade no tempo, estruturada no caráter, só é possível por meio da 

imaginação moral. Neste processo ele se torna essencial para a construção de nossos valores, 

especialmente quando os mais velhos entram em conflito com as mudanças.  

Mas qual é a importância da ficção para a formação de novos hábitos? Segundo Denis 

Dutton, 

 
Através da imaginação, [ela] permite pensar a evidência indireta, fazer corrente de dedu-
ções para o que poderá ter sido ou para o que poderá ser. Permite a simulação e o vaticínio 
intelectual, encontrar soluções para problemas sem os custos elevados da experimentação 
na prática real. (DUTTON, 2009, p. 179).  

 

Portanto, a literatura e a ficção aumentam nossa reserva de experiências vividas que 

podem ser utilizadas para a comparação e avaliação da experiência presente, bem como na 

projeção do que se deseja das experiências futuras. A ficção permite que se vivencie diversas 

situações problemáticas sem o perigo ou o alto custo que essa experiência poderia trazer se 

experienciadas diretamente. 

A vingança talvez seja o melhor exemplo disso. É melhor experienciar as consequên-

cias e os sofrimentos da vingança imaginativamente do que sujando as próprias mãos de san-

gue. Certamente os eventos recriados imaginativamente entram na deliberação de se deve-

mos ou não fazer justiça com as próprias mão e entrar numa espiral de assassínio e sangue 
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ou tentar resolver de outro modo a situação problemática, visando ainda garantir uma puni-

ção justa. Em síntese, por meio da de ficção orientamos imaginativamente nossa ação, ou 

seja, criamos hipótese para guiar a ação moral.  

 A Odisseia pode oferecer uma ilustração disso. Nela é a vivência e a experiência prática 

comunicada que orienta, em grande medida, as ações subsequentes de Telémaco e de Odis-

seu. Quando, em sua viagem a Esparta, ouve de Menelau: 

 
Mas vós, lá de longe, tudo ouvistes sobre o filho de Atreu,  
como chegou em casa, como Egisto lhe deu uma morte amarga. 
Na verdade, pagou o preço de modo doloso. 
Que coisa excelente, quando fica do homem assassinado o filho, 
uma vez que Orestes castigou o assassino de seu pai, Egisto ardiloso, porque lhe matara o 
pai famoso! 
Também tu, amigo, pois vejo que és alto e belo, serás valente, para que os vindouros falem 
bem de ti. 
 

Telémaco apreende com o conhecimento prático e pauta suas ações futuras a partir da 

história que lhe foi contada sobre a vingança lançada por Oreste contra o assassino de seu 

pai. Do mesmo modo, Odisseu age de acordo com o conhecimento prático vivido e contada 

por Agamenon. Chegar a Ítaca camuflado e testar anonimamente todos os que estavam em 

seu palacete, inclusive Penélope, e se vingar daqueles que pilharam seus bens, dormiram com 

suas servas e cortejaram sua mulher, é uma atitude tomada em observância a história vivida 

por Agamenon.  

Na Odisseia, as personagens deliberam suas ações observando o contexto em que estão 

e o avalia a partir das experiências passada de outros e de histórias significativas que indicam 

uma possibilidade de ação em acordo com o que é esperado e valorizado dentro da sociedade 

em que estão.  

Ao fim da Odisseia, são os pais dos pretendentes, os nobres de Ítaca, que buscam a 

vingança contra Odisseu e Telêmaco, culpando-os pelo assassínio sanguinolento de seus fi-

lhos. A cidade está dividida sobre a justiça em vingar aqueles que desrespeitaram Odisseu. 

Mas a parte que é contra nada faz para impedir os outros a planejar a vingança. Foi preciso o 

tempo e a escassez da memória para que tudo fosse deixado para trás. Especialmente foi ne-

cessário que Atenas intercedesse e causasse o esquecimento coletivo.  

 

Então Atena dirigiu a palavra a Zeus, filho de Crono: 
“Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos! 
Responde à minha pergunta: que intenção tem em mente? 
Imporás de novo a guerra terrível e o barulho horrendo do combate, ou pensas estabelecer 
entre eles a concórdia? 
Em resposta à filha falou Zeus que comanda as nuvens: 
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“Minha filha, por que me perguntas tal coisa? 
Não foste tu que tomaste a deliberação de que Ulisses se vingaria dos pretendentes à sua 
chagada? 
Faz como tu quiseres, mas dir-te-ei o que é devido. 
Agora que dos pretendentes se vingou o divino Ulisses, que todos jurem solenidade que 
será sempre ele o rei. 
De nossa parte traremos o esquecimento do assassínio dos filhos e irmão. Que voltem 
todos a estimar-se,  
Como antes; e que a abundância e a paz imperem. 

 

Foi necessário algo exterior às paixões dos homens para aquietá-los. Sem um agente 

externo seríamos incapazes de interromper essa espiral cruel, que sem o esquecimento seria 

eterna enquanto houvesse sangue. Certamente, se os nobres exercessem a vingassem em 

nome de seus filhos e assassinassem Odisseu e Telémaco, logo alguém lançaria vingança so-

bre eles em nome dos defuntos. E nós? Nós projetamos imaginativamente as consequências 

da vingança. Exercitamos imaginativamente nossos juízos práticos, aprimoramos e testamos 

nossas hipóteses morais, criamos situações morais imaginárias e possíveis. Quando nos for 

exigido alguma ação na prática, quando pensarmos em vingança, lembraremos de Oreste, do 

que fez ao assassino de seu pai e as consequências de sua ação. Lembraremos de Odisseu e 

de Telêmaco e dos destinos dos pretendentes. Lembraremos que a vingança acaba em dor e 

sangue, e pensaremos que talvez seja melhor seguir outro caminho.  
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A vingança na Odisseia: emboscada, massacre e tortura 

 
Teodoro Rennó Assunção  

(Faculdade de Letras da UFMG)  
 

 

1 – Emboscada (lókhos) 

 Alguns elementos permitem identificar a primeira parte da matança dos pretendentes 

na Odisseia (canto 22) como uma “emboscada” (lókhos): a escolha e preparação do espaço do 

mégaron ou salão do palácio (com a retirada das armas e depois o fechamento dos portões e 

de portas internas) para a prova do arco no dia, de interlúnio, da festa de Apolo; a formação 

secreta de um pequeno grupo para o combate: Odisseu, Telêmaco, Eumeu e Filécio; o disfarce 

de mendigo de Odisseu (e todas as humilhações que ele tem de suportar) e a surpresa do 

ataque com o arco e flechas, sem que os incautos pretendentes possam se armar para se de-

fender; o próprio arco como instrumento de matança (e não uma lança ou uma espada, com 

proteção do escudo, em combate aberto e corpo a corpo), o que – como conjunto – se mostra 

um tipo de ação militar coordenada pela astúcia (mêtis), que caracteriza precisamente Odis-

seu. 

Foi Anthony T. Edwards quem sugeriu – em Achilles in the Odyssey (p. 22-23, 36-37) 

– que a segunda parte da Odisseia até a matança dos pretendentes estaria organizada se-

gundo os três elementos básicos do padrão narrativo da emboscada: planejamento, oculta-

mento e ataque surpresa. Este padrão foi, no entanto, melhor especificado por Casey Dué e 

Mary Ebbott no ensaio “The Poetics of Ambush” (capítulo 2 do livro sobre o canto X da Ilíada: 

Iliad 10 and The Poetics of Ambush), com os seis seguintes sub-temas: “(1) seleção dos me-

lhores homens como líderes e/ou participantes; (2) preparação e armamento pra emboscada; 

(3) escolha de um lugar pra emboscada; (4) os emboscados se ocultando e suportando des-

conforto enquanto esperam; (5) o ataque surpresa; (6) o retorno pra casa.” (Dué, C. e Ebbott, 

M. Iliad 10 and The Poetics of Ambush, p. 70, tradução minha).  

Se o sexto sub-tema deste padrão narrativo (ou macro-tema) claramente não poderá, 

como tal, estar presente na matança dos pretendentes (pois Odisseu e Telêmaco já estão em 

casa), há ainda outros elementos característicos deste tipo de ação guerreira “de guerrilha” 

(que se opõe ao combate armado aberto e corpo a corpo) que, apesar de bem destacados por 

C. Dué e M. Ebbott, também não estarão presentes neste contexto da Odisseia, como, por 

exemplo, a noite (e a consequente dificuldade de visão), importante no episódio de espiona-

gem de Odisseu e Diomedes contra Dólon no canto 10 da Ilíada, ou ainda no episódio do 



cavalo de madeira conduzido por Odisseu no fim da guerra de Troia (ver, na Odisseia, a ver-

são de Demódoco em sua terceira canção). Isso, no entanto, não invalida a compreensão da 

vingança contra os pretendentes como uma emboscada, pois o seu padrão narrativo básico 

continua a ser reconhecível, sendo exatamente o próprio do modo oral de composição narra-

tiva por temas (tal como proposto por Albert Lord em The Singer of Tales) a sua possibilidade 

de contração ou expansão.  

Mas, como indiquei ao começar, estes elementos que configuram bem uma emboscada 

só valem para a primeira parte da matança dos pretendentes, a com o arco e flechas por Odis-

seu: são detalhadas as mortes de Antínoo e de Eurímaco – a de Anfínomo por Telêmaco sendo 

por meio da lança – e depois generalizadas sem numeração as de outros e não nomeados 

pretendentes atingidos por Odisseu (“enquanto havia flechas para se defender”): “e eles ca-

íam uns sobre os outros.” (Od. XXII, 116 e 118).1  Pois, depois da morte de Eurímaco e o reco-

nhecimento de Odisseu pelos pretendentes e, sobretudo, depois que Telêmaco pega no depó-

sito (thálamos) as armas para os quatro, e Melântio (ou Preto) para doze dos pretendentes, o 

modelo de combate irá mudar, passando a ser um combate de quatro contra doze homens 

igualmente armados (com duas lanças, um escudo e um penacho para cada – não havendo 

couraças nem cnêmides) que se enfrentam aberta e conscientemente a uma mais curta dis-

tância, não, porém, a céu aberto, como na planície de Troia, mas no interior do grande salão 

(mégaron) do palácio de Odisseu. A força e a habilidade com a lança (para atacar) e com o 

escudo (para se defender) configuram, assim, um tipo de superioridade guerreira que – con-

tando também com intervenções decisivas da deusa Atena – lembra a dos Aqueus sobre os 

Troianos na planície de Troia na Ilíada, antes e depois da execução do plano de Zeus de hon-

rar Aquiles com uma vitória temporária dos Troianos.  

Ora, é possível perceber em Odisseu não só a força pra este segundo tipo de combate, 

mas também uma fúria e encarnecimento na vingança, que descarta qualquer compromisso 

e quer eliminar todos os adversários, semelhantes aos de Aquiles contra os Troianos ao vin-

gar-se da morte de Pátroclo, sendo possível sugerir (com Egbert Bakker, ver “Odysseus and 

Achilles” em The Meaning of Meat and the Structure of the Odyssey, p. 150-156) uma espécie 

de “aquilesização” de Odisseu no desfecho da Odisseia, mas não tão paradoxal assim, pois ela 

                                                 
1  O texto grego da Odisseia adotado aqui é o editado por Helmut van Thiel (Homeri Odyssea. Hildesheim: Olms, 
1991). A  tradução para o português adotada aqui é a de Christian Werner (Homero, Odisseia. São Paulo: Cosac 
Naify , 2014), com eventuais indicações de modificações minhas. Todas as traduções de comentários ou estudos 
em inglês ou francês (ainda inéditos em português) são de minha autoria, tal como já indicado em sua primeira 
ocorrência.   
  



apenas integra dois modos diferenciados e contrastivos de ação e combate, que não são ex-

cludentes, mas complementares. 

Antes, porém, de comentar brevemente o massacre (e justamente para compreendê-lo 

melhor), seria útil citar e analisar em seus desdobramentos as razões alegadas por Odisseu 

para tanto. Elas coincidem com uma espécie de triunfo após a morte de Antínoo (o primeiro 

a ser morto) e também com o desvelamento de sua identidade para os pretendentes (insensí-

veis aos vários sinais e anúncios anteriores, e ainda agora ralhando contra o “estrangeiro” 

mendigo, porque acreditando tolamente que ele “matara o varão sem querer”, Od. XXII, 32): 

 
“Cães, críeis que eu não mais chegaria de volta à casa  
  do território dos troianos, pois pilháveis minha casa, 
  vos deitáveis com as servas mulheres à força, 
  cortejáveis, eu próprio ainda vivo, minha esposa, 
  nem temendo os deuses, que o largo céu habitam, 
  nem que algum homem se indignasse no futuro: 
  agora a vós todos os nós da destruição estão amarrados.”    
                     (Od. XXII, 35-41, com modificações) 
 

Pode-se dizer primeiramente que, segundo Odisseu, são três os delitos ou crimes dos 

pretendentes e – o que é mais importante – que eles aparecem em uma ordem crescente de 

gravidade: 1) a pilhagem ou consumo (verbo katakeírete) da “casa” (oîkon), que abarca não 

só o palácio e as terras, mas também os rebanhos e cereais das terras cultivadas que serão 

consumidos em um banquete contínuo; 2) o adultério efetivado (“vos deitáveis junto”, pareu-

názesthe) com as servas, já que elas fazem parte da casa (oîkon) de Odisseu e estas relações 

sexuais são realizadas sem o consentimento do senhor e fora do quadro do casamento; 3) o 

adultério (ainda que sem relações sexuais concretizadas) por meio do cortejo 

(verbo hypemnáasthe) a uma mulher casada (Penélope), cujo marido (Odisseu) ainda está 

vivo, mesmo que (eu acrescentaria) ele tenha se ausentado por muito tempo, levando estes a 

crerem interessadamente que ele já estivesse morto. 

Mas é (após a tentativa capciosa de culpar apenas Antínoo pelo desejo de, casando-se 

com Penélope, tornar-se rei de Ítaca, e de matar Telêmaco em uma emboscada) a proposição 

de uma generosa “indenização” material (de “tudo que foi bebido e comido no palácio”, Od. 

XXII, 56) por Eurímaco (“cada um por si levando reparação, valendo vinte bois,/ em bronze 

e ouro”, Od. XXII, 57-58), o que leva Odisseu a uma recusa aberta e total de qualquer com-

pensação deste tipo (“Eurímaco, nem se me compensásseis com toda a herança/ paterna que 

agora é vossa e se somásseis mais de alhures,/ nem assim ainda repousariam meus braços da 

matança,/ antes de os pretendentes expiarem toda a transgressão.” Od. XXII, 61-64), o que, 

lembrando formalmente a recusa incondicional por Aquiles da reparação material proposta 



por Agamêmnon na Ilíada (IX, 379-387), esclarece que a razão última e essencial para o mas-

sacre é o adultério, confirmando assim a defesa da fidelidade e do casamento monogâmico 

como um eixo moral estruturador do conjunto da estória.  

 

2 – Massacre 

Como o último verso da revelação da identidade de Odisseu para os pretendentes já 

indica e explicita: “agora a vós todos os nós da destruição estão amarrados” (Od. XXII, 341), 

Odisseu programa e espera matá-los todos, sem exceção, confirmando o destino deles, tal 

como descrito com a mesma imagem dos “nós amarrados” (que lembra a de uma armadilha 

de caça) pelo próprio narrador um pouco antes: “(...) tolos, não percebiam/ que também a 

todos eles os nós da destruição já foram amarrados.” (Od. XXII, 332-333). De fato, Odisseu e 

seus três companheiros de combate não pouparão nenhum dos pretendentes (por exemplo, 

Anfínomo, que se distinguia por algum senso de justiça, será o terceiro a morrer, atingido nas 

costas por uma lança de Telêmaco, no instante em que se lançava pra tentar golpear Odisseu 

com a espada, cf. Od. XXII, 89-94), e, se não fosse pelas intervenções de Telêmaco, talvez 

Odisseu matasse até mesmo o aedo Fêmio (que cantava forçado) e o arauto Médon (que fazia 

um duplo serviço), após já ter matado o arúspice Leodes, que se distinguia por não estar mo-

ralmente de acordo com os pretendentes a quem servia (tal como afirmado por ele mesmo e 

descrito também pelo próprio narrador: “só a ele a iniquidade/ era odiosa, e indignava-se 

contra todos os pretendentes.” Od. XXI, 146-147). Pouco depois de matar sem dó o suplicante 

Leodes e poupar os também suplicantes Fêmio e Médon, Odisseu verifica com cuidado o salão 

para ter certeza de que nenhum pretendente restara vivo (o símile dos peixes pegos na rede 

sugerindo mais uma vez uma imagem de armadilha de caça): 

 
“Odisseu esquadrinhou toda sua casa, caso ainda um varão, 
  vivo, estivesse oculto, em fuga da negra morte. 
  Viu-os, absolutamente todos, em sangue e poeira  
  caídos, muitos, como peixes aos quais pescadores, 
  rumo à cava praia para fora do mar cinzento, 
  retiram com rede esburacada, e eles todos, 
  saudosos das ondas do mar, empilham-se sobre a areia: 
  deles o resplandecente sol tira a vida – 
  assim os pretendentes, um sobre o outro, empilhados.” 
    (Od. XXII, 381-389) 

 
É possível, no entanto, além do quantitativo extermínio total dos cento e oito preten-

dentes, falar também de uma espécie de escalada da violência durante a matança deles, 

mesmo se a grande maioria das mortes não é descrita com precisão. Assim, por exemplo, das 

mortes pelas flechas de Odisseu – que formam o primeiro conjunto – apenas a de Antínoo 



(cujo pescoço é atravessado, no momento em que ia beber o vinho, expelindo sangue pelas 

narinas, e conspurcando a comida, ao derrubar no chão a mesa, cf. Od. XXII, 15-21) e a de 

Eurímaco (perfurado no fígado por uma flecha que atingiu seu peito junto aos mamilos, tam-

bém jogando no chão – ao cair – uma mesa e uma taça, cf. Od. XXII, 82-88) são descritas em 

detalhes, que, porém, acentuam menos a violência do que uma homologia entre o crime do 

consumo desenfreado (e sem retribuição) do patrimônio de Odisseu nos banquetes e o seu 

modo de morte, com a mistura do sangue ao vinho e a conspurcação da comida.2  Já a morte 

de Anfínomo, por uma lança de Telêmaco nas costas, “no meio dos ombros”, parece ainda 

mais imediata, e lembra a de um guerreiro morrendo num combate da Ilíada: “com estrondo 

o varão caiu, e sua fronte inteira golpeou a terra.” (Od. XXII, 93 = Il. V, 41 e 57; VIII, 259; XI, 

448; e o 1º hemistíquio de Od. XXII, 94 = Il. IV, 504; V, 42, 540, 617, etc.).   

Também das mortes dos doze pretendentes armados só temos a precisão dos locais do 

corpo atingidos na de Ctesipo (“o varão vaqueiro de bois/ [o] atingiu no peito”, Od. XXII, 

285-286, morte que se distingue antes pelo discurso de triunfo de Filécio, que retribui o sar-

cástico presente de hospitalidade daquele a Odisseu, com outro da mesma ordem), e na de 

Leócrito, que se completa com uma descrição genérica também comum na Ilíada: “Telêmaco 

feriu Leócrito (...)/ com lança no meio do estômago, e o bronze o transpassou;/ caiu de frente 

e golpeou o chão com toda a fronte.” (Od. XXII, 294-296, onde o 2º hemistíquio do v. 295 = 

Il. XIII, 388; XV, 342; XVI, 309, 821; XVII, 579; e o 1º hemistíquio do v. 296 = Il. V, 58), tal 

como já ocorrera no único detalhe formular que concluía a morte dos quatro primeiros pre-

tendentes armados: “Assim todos juntos morderam o chão incomensurável” (Od. XXII, 269). 

Em todos os outros oito casos há, além da mera menção de quem mata (Odisseu, Telêmaco, 

o porcariço e o vaqueiro de bois) e de quem é morto (Demoptólemo, Euríades, Élato, Pisan-

dro, Euridamas, Anfimédon, Polibo e Agelau – sem menção de Eurínomo e de um último que 

nem é nomeado) apenas a variação do verbo que indica o golpe de morte: “matou” (épephne), 

“atingiu” (bále e beblékei), e “feriu” (oúta). Mas, depois da descrição ligeiramente mais deta-

lhada das últimas três mortes dos doze pretendentes armados: a de Ctesipo, a de Agelau (que, 

ao menos, indica que o seu ferimento se dá “no corpo a corpo”) e a de Leócrito, irá ocorrer 

uma descrição final mais genérica da morte dos pretendentes não armados que restaram, que 

sugere (após um símile de abutres que caçam e matam aves sem nenhuma defesa, cf. Od. 

XXII, 302-306) uma exacerbação da violência, com uma formulação semelhante à da morte 

de doze guerreiros trácios dormindo por Diomedes na missão de espionagem noturna com 

                                                 
2 Ver, para um comentário mais detalhado destas duas mortes, em conexão com o tema maior do banquete, o 
meu ensaio “O banquete transgressivo dos pretendentes na Odisseia”.  



Odisseu (Il. X, 483-484) e à de vários Troianos por Aquiles dentro do rio Escamandro (Il. 

XXI, 20-21): 

 
“assim eles, num rompante contra os pretendentes, 
  golpeavam pra um e outro lado. Gemido aviltante deles partia, 
  cabeças golpeadas, e todo o chão fumegava com sangue.” 
   (Od. XXII, 307-309, com modificações) 
 

A enormidade da violência do extermínio total destes pretendentes, evidente quanti-

tativamente no número de 108 (e mais alguns serviçais, exceto Fêmio e Médon), está presente 

também no sangue expelido destes corpos feridos por golpes mortais e que, em razão de sua 

proveniência, “suja” (em um sentido material e religioso), além de mesas e poltronas, todo o 

chão do salão do palácio. Assim, pois, esta “sujeira” ou “impureza” (que vem do sangue e das 

secreções de muitos corpos que se tornaram cadáveres em razão dos ferimentos infligidos)  

deve ser “limpada”, mas em um sentido que é não exatamente higiênico, mas ritual e religi-

oso, ou seja: ela deve ser purificada.3   

Isso é bem demonstrado – apesar do apoio moral de Zeus e Atena a esta vingança – 

por todo o cuidado posterior de Odisseu com esta “limpeza” que é uma purificação. Pois ele 

primeiramente ordena que as servas (que serão executadas) levem – o que deve ser começado 

por Telêmaco, Eumeu e Filécio – os cadáveres para fora do salão, e limpem – “com água e 

esponjas esburacadas” – as poltronas e mesas (cf. Od. XXII, 437-439), algo que é completado 

pela raspagem do chão com pás por Telêmaco, Eumeu e Filécio (cf. Od. XXII, 454-455). E, 

em seguida, uma vez realizada esta primeira “limpeza”, ele ordena a Euricleia que traga “en-

xofre” (théein), “remédio de males” (kakôn ákos), e “fogo” (pûr), “para que eu fumigue o sa-

lão” (óphra theeióso mégaron) (Od. XXII, 481-482), o que, pouco depois, ele realizará, 

estendendo a fumigação à casa e ao pátio (cf. Od. XXII, 494).4  

Se – além de quatro ocorrências do termo théein “enxofre” para designar o 

cheiro, deixado na atmosfera, por um raio (Il. VIII, 135; XIV, 415; Od. XII, 417; XIV, 307) – a 

única outra ocorrência homérica do termo é para a “limpeza” de uma taça (Il. XVI, 228), antes 

de uma libação e de uma importante prece de Aquiles a Zeus (cf. Il. XVI, 231-248), o seu uso 

para a purificação, em um sentido ritual e religioso bem marcado, parece confirmado. Ora, 

                                                 
3 Ver, para o conjunto desta questão, o ensaio “Le pur et l’impur” de Jean -Pierre Vernant (Vernant, J.-P. Mythe 

& société en Grèce ancienne , p. 121-140). 
 
4 Jean-Pierre Vernant está justamente comentando este exemplo, quando diz: “Já em Homero a ‘sujeira’ do 
sangue não se reduz a uma simples mancha material: depois que se a lavou e apagou com a água, é necessário 
ainda purificar a sua mácula, kaká, com enxofre.” (Vernant, J.-P., “Le pur et l’impur”, p. 129).  
 



em seu comentário a Odisseia, W. B. Stanford lembra que “em tempos mais tardios o enxofre 

era usado regularmente para purificações religiosas (como ele é usado hoje em dia para fu-

migações médicas; [...])”, e sugere, logo depois, que “aqui [isto é: no contexto desta ocorrência 

no canto XXII da Odisseia] a expressão kakôn ákos (‘remédio de males’) e o uso do fogo pa-

recem implicar uma intenção religiosa.” (Stanford, W. B. The Odyssey of Homer vol. II, p. 

389-390). 

Há, porém, ainda, um outro plano, mais propriamente humano e que poderíamos cha-

mar de pré-político (e que é também o do pré-direito), em que a matança de cento e oito 

jovens de famílias nobres habitantes de Ítaca e de ilhas vizinhas (mesmo que justificada mo-

ralmente pelo crime de adultério) parece ser muito grave e problemática, certamente desper-

tando a expectativa – na ausência de leis penais escritas e de tribunais para julgar homicídios 

– de uma vingança por parte dos familiares dos pretendentes mortos, o que – segundo os 

costumes homéricos – poderia levar quem matou a se exilar, para fugir da sanha de vingança 

dos familiares de quem foi morto (como indicam bem os casos de Pátroclo, Teoclímeno ou do 

fictício Cretense que mata o irmão de Idomeneu). O próprio Odisseu formula este tipo de 

expectativa, quando, preocupado e insone, em uma conversa com a deusa Atena, ele per-

gunta: 

 
“Como, nos aviltantes pretendentes, descerei os braços, 
  um único sendo; eles estão sempre juntos lá dentro. 
  Além disso, algo maior no juízo cogito: 
  mesmo que eu os matasse, graças a Zeus e a ti, 
  para onde eu fugiria? Peço que tu isso ponderes.” 

     (Od. XX, 39-43, com modificações) 
   

Por sua vez, Eupites (ou Persuasivo), pai de Antínoo, quando, já sabendo da morte dos 

pretendentes, propõe, em uma reunião dos parentes destes, uma reação de vingança, dirá 

(em uma formulação que também pressupõe a fuga do matador e a necessidade absoluta de 

honrar a família lesada com uma compensação): 

 
“Pois mexei-vos antes que ele, rápido, alcance Pilos 
  ou a divina Élida, onde dominam os epeus: 
  vamos, ou depois seremos sempre ridicularizados. 
  Isto é opróbrio a se noticiar também aos vindouros, 
  se não castigarmos aos assassinos dos filhos 
  e irmãos; para mim, no juízo não seria doce  
  viver, mas rápido morreria e aos defuntos me uniria.”  
       (Od. XXIV, 430-436) 
 

E, de fato, Odisseu (junto com Telêmaco, Eumeu e Filécio, todos eles armados) se re-

tirará do palácio, no dia seguinte à noite da matança, fugindo para junto de Laerte (seu pai), 



que está morando em um sítio, junto com Dólio (ou Finório) e seus filhos. Mas este sítio é 

próximo e logo eles são descobertos por alguns parentes dos pretendentes (liderados por Eu-

pites), começando, então, um novo combate, em que Laerte (rejuvenescido) mata Eupites, e 

Odisseu e Telêmaco teriam matado todos os outros parentes dos pretendentes que ali esta-

vam, se Atena (após haver combinado com Zeus) não tivesse intervindo para interromper o 

combate e evitar mais derramamento de sangue, levando estes últimos, em pânico, a perde-

rem suas armas e, assim, a ter de voltar para a cidade (cf. Od. XXIV, 521-536). E, após con-

vencer Odisseu (que grita e se lança atrás deles) a se conter e evitar a cólera de Zeus (que 

acabou de arremessar um relâmpago junto a ela), Atena consegue impor “um pacto (ou “ju-

ramentos”, hórkia) para o futuro entre ambas as partes” (cf. Od. XXIV, 539-546). 

Mas esta solução algo artificiosa vinda diretamente de uma intervenção divina (deus 

ex machina) para interromper definitivamente um conflito entre famílias nobres de uma 

mesma região (no caso, com uma enorme “dívida de sangue” creditada aos familiares dos 

pretendentes e ainda não saldada por Odisseu e os seus) e terminar a sucessão sem fim de 

vendettas que seria esperável entre elas (numa lógica do dom e do contra-dom de ofensas) é 

precisamente o que fará, no plano histórico, o direito (com leis penais e tribunais da cidade 

para julgar e fazer valer as leis), criando uma esfera pública ou política que retira o poder 

particular das famílias ou grupos de retribuir diretamente os males sofridos (instante em que 

justamente elas confirmavam, por oposição às famílias ou grupos adversários, sua identidade 

enquanto grupo). O direito atuará, assim, nesta esfera da regulação pública da retribuição 

(antes particular) de ofensas e danos, como a moeda e o mercado atuarão na esfera da regu-

lação pública das trocas, cujos objetos deixam de ser dons e contra-dons e passam a ser mer-

cadoria, interrompendo um circuito contínuo e positivo de dívidas. Parece, no entanto, ve-

rossímil que – na ausência de leis penais e tribunais pra julgar homicídios – o circuito infinito 

de dons e contra-dons de ofensas (vinganças e contra-vinganças entre famílias) continuasse 

a valer. A solução pacificadora (por meio das intervenções de Zeus e de Atena) na conclusão 

da Odisseia é, porém, idealizada.5   

 

3 – Tortura 

Para deixar mais claro o que estou designando aqui por “tortura”, seria preciso dizer 

que o termo apenas especifica um tipo de execução em que o executado ainda tem um (menor 

ou maior) tempo de vida, sob sofrimentos (de variado modo) atrozes, antes de morrer, e não, 

                                                 
5 Ver, para o conjunto desta questão, o  esclarecedor artigo de Jesper Svenbro, “Vengeance et société en Grèce 
archaïque. À propos de la fin de l’Odyssée”.  



portanto, a tortura que não visa a matar e deixa o supliciado vivo. No fim do episódio da 

matança dos pretendentes, ela está representada pela execução (mais lenta) de Melântio (ou 

Preto) e por aquela (mais rápida, mas por enforcamento) das doze servas infiéis. 

Antes, porém, de comentá-las, lembrarei a execução, certamente muito rápida, mas 

particularmente violenta, por decapitação, do arúspice Leodes, que inaugura uma breve série 

de três suplicações a Odisseu, das quais as duas últimas (do aedo Fêmio e do arauto Médon), 

contando cada qual com uma intervenção de Telêmaco, não resultam na morte do suplicante, 

quebrando o padrão da Ilíada em que este nunca é poupado, e deixando ver o quanto a Odis-

seia privilegia a figura do aedo e também a do arauto, que exercem, ambos, uma arte do dis-

curso. 

 

A – A decapitação de Leodes 

A crueldade desta execução está primeiramente no fato de que Odisseu não considera 

a posição moral do arúspice (tal como expressa por ele mesmo e também pelo narrador) des-

favorável ao comportamento adúltero e transgressivo dos pretendentes, mas apenas o serviço 

(minimamente adequado, supõe-se, aos interesses deles) que ele lhes prestava, o que, porém, 

é hiperbolizado, algo abusiva e paranoicamente, pela suposição de um desejo direto de Leo-

des por Penélope: 

 

 “Vê, se proclamas entre eles ter sido o áugure, 
   deves ter amiúde rezado no palácio 
   para que remoto fosse meu doce retorno, 
   minha esposa te seguisse e gerasse crianças: 
   por isso não deverias escapar da morte tenebrosa.” 
    (Od. XXII, 321-325) 

 

A imediata execução com a espada, caída ao chão e deixada por Agelau ao ser morto 

(cf. Od. 22, 326-327), é descrita da seguinte e sucinta forma: 

 
  “(...). Com ela seu pescoço varou pelo meio. 
   Do que balbuciava, a cabeça misturou-se à poeira.” 
        (Od. XXII, 328-329, com modificações) 
 

A decapitação, que por si só pode despertar algum horror ancestral, é confirmada pelo 

último verso que não só destaca a cabeça (já separada), mas acrescenta o detalhe horrorífico 

e quase grotesco de que a cabeça deste ainda “emitia sons” (como traduz Frederico Lourenço) 

ou “balbuciava” (como traduz Christian Werner), ainda que – como bem indica o particípio 

presente phthengoménou – não seja possível definir com precisão se estes sons ou balbucios 



chegavam a formar palavras. Pode-se, no entanto, sugerir (com alguma plausibilidade) que 

esta cabeça, por alguns segundos e até a cessação total da vida, ainda teria alguma consciência 

(como o ato mesmo de emitir sons atesta), mesmo que seja muito difícil (e esteja fora do 

horizonte narrativo homérico) representá-lo.6  

 Se é certo que não existe uma tradição qualquer na Grécia antiga deste tipo de execu-

ção capital, ausente não só no código penal posterior, mas – como propôs Monique Halm-

Tisserand (em Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne, “1.A.5 La décapita-

tion”, p. 31-32) – na iconografia e até mesmo na quase totalidade da tragédia, onde ela é 

representada mais como uma ameaça do que uma execução de fato (a exceção sendo Penteu 

nas Bacantes), podemos, por outro lado, lembrar que ela está bem atestada em várias cenas 

da Ilíada (ver, por exemplo, XVIII, 336; XXI, 555; XXIII, 22), inclusive com toques de horror, 

como a conjunta decepagem dos braços e o deixar rolar a cabeça cortada por entre a multidão 

de guerreiros (como faz Agamêmnon com Hipóloco, cf. Il. XI, 145-147), ou o levantar da ca-

beça cortada por meio de uma lança que já estava enterrada em um de seus olhos, já ejetado 

(como faz o cruel Peneleu com Ilioneu, cf. Il. XIV, 493-500). Mas a única cena de decapitação 

iliádica que contém o detalhe da cabeça ainda balbuciando (porque tem exatamente o mesmo 

verso que finaliza a cena de decapitação de Leodes: Od. XXII, 329 = Il. X, 457, ainda que com 

a variante phthengoméne, e o 2º hemistíquio aukhéna mésson élasse, “seu pescoço varou 

pelo meio”, Od. XXII, 328 = Il. X, 455) é a de Dólon por Diomedes, na missão de espionagem 

noturna de Odisseu e Diomedes, o canto X da Ilíada, onde estes dois heróis exercitam sua 

astúcia e crueldade (Diomedes ainda mata treze Trácios dormindo), em um tipo de combate 

que poderíamos caracterizar como de “emboscada”: 

 
“Disse [Diomedes], e este [Dólon] estava para, com mão pesada o queixo 
  tocando, suplicar-lhe, e o outro seu pescoço varou pelo meio 
  com a espada, lançando-se, e cortou ambos os tendões deste. 
  Do que balbuciava, a cabeça misturou-se à poeira.”  
   (Il. X, 454-457, tradução minha)7  

 

B – O enforcamento das doze servas 

                                                 
6 Ver, por exemplo, mais moderna e comicamente, a partir de uma decapitação por guilhotina, as “Visões e 
pensamentos de uma cabeça cortada” de Antoine Wiertz, publicadas em 1870 e republicadas em 1929 por Walter 

Benjamin na rev ista Das Tagebuch (Benjamin, W. “Antoine Wiertz, ‘Visiones y  pensamientos de una cabeza 
cortada’” in Obras, libro IV/vol.2 , p. 231-233).  
7  O texto grego da Ilíada adotado aqui é o editado por David Monro e Thomas W. Allen (Homeri Opera tomus 
I. Oxford: Oxford University Press, 1989), tendo sido consultada, para cotejamento, a tradução de Frederico 
Lourenço (Homero, Ilíada. Lisboa: Cotovia, 2005). 
 



Enfim, das duas execuções contendo alguma tortura, vejamos, agora, primeiro, a exe-

cução (mais rápida), por enforcamento, das doze servas adúlteras (por se deitarem com os 

pretendentes, sem a autorização dos senhores) indicadas e trazidas por Euricleia a Odisseu, 

a pedido deste, que é quem as condena à morte (não sem antes elas realizarem o serviço de 

transporte dos cadáveres para fora do salão e o de limpeza das poltronas e mesas), mas trans-

ferindo a sua execução para Telêmaco (com Eumeu e Filécio), no espaço – também exterior 

ao salão – “entre a rotunda e o impecável muro do pátio” (cf. Od. XXII, 442), o que será 

mantido por Telêmaco, mas – segundo propõe Odisseu – “tirando-lhes as vidas” com golpes 

de “espadas aguçadas” (cf. Od. XXII, 443-444), o que Telêmaco não observará. Que a sua 

nova escolha de uma execução por enforcamento seja considerada mais envilecedora e infa-

mante é o que se pode depreender do uso do adjetivo “limpa” (dat. sing. katharôi) para 

designar a “morte” por meio de golpes de espada e, portanto, a por enforcamento como “suja”: 

 
  “Vede, com morte limpa eu não tiraria a vida 
   delas, que insultos entornaram sobre minha cabeça 
   e nossa mãe, e ao lado dos pretendentes dormiam.”  
        (Od. XXII, 462-464) 

 
Monique Halm-Tisserand (em Réalités et imaginaire des supplices en Grèce anci-

enne, “1.A.3 La pendaison”, p. 17-22) lembra, com razão, que o enforcamento – muito parca-

mente mencionado (ou descrito) historicamente – ocorre nas estórias sobretudo como um 

modo atroz de suicídio feminino, tal como os exemplos trágicos de Antígona, Fedra, Jocasta 

e Leda bem atestam, e, acrescentaríamos, tal como o exemplo da morte de Epicasta, mãe de 

Édipo, descrita por Odisseu (na sua narrativa sobre o Hades para os Feácios), no canto XI da 

Odisseia, também o atesta: 

 
  “e ela foi à casa de Hades, o poderoso porteiro, 
   após apertar um nó, abrupto, da alta viga do quarto, 
   tomada pela dor. (...).”  
    (Od. XI, 277-279) 
  

Mas se o caráter infame e vil deste tipo de morte nos parece dificilmente explicável 

apenas por sua conexão com o suicídio feminino (ou simplesmente com o suicídio), como 

sugere Monique Halm-Tisserand, talvez possamos encontrar na própria descrição deste en-

forcamento coletivo de mulheres na Odisseia algo que indique bem a atrocidade do sofri-

mento de quem morre assim (obviamente enquanto não está de todo morto). Eis como é des-

crita a ação de Telêmaco e a morte das doze servas: 

 
 



  “Assim falou e o cabo de nau proa-negra, 
   após prender no grande pilar, jogou em volta da rotunda 
   e para cima bem esticou, para pé algum atingir o chão. 
   Como quando melros asa-comprida ou pombas 
   chocam-se com uma rede disposta num arbusto, 
   arremetendo para o abrigo, e hediondo leito lhes cabe – 
   assim elas, em fila, tinham as cabeças, e ao redor de cada uma, 
   nos pescoços, havia nós para o mais deploravelmente morrerem. 
   Convulsionaram os pés pouco tempo, de fato não muito.”  
   (Od. XXII, 465-473, com modificações) 
 

Se o símile dos melros ou pombas chocando-se contra uma rede (novamente uma ar-

madilha de caça) não parece de todo claro, podemos destacar o adjetivo “hediondo” (styge-

rós) que qualifica o “leito” (koîtos) com que é comparada a rede como qualificando também 

este tipo de morte e antecipando de algum modo o advérbio oíktista (“o mais deploravel-

mente”) que define, de maneira superlativamente negativa, o modo como elas morrerão. Mas 

é – além da expectativa angustiante deste tipo de morte já durante a preparação das forcas – 

a violenta atrocidade da asfixia (pelo nó de corda enforcando o pescoço), já prenunciada na 

função do bem esticar o cabo de nau para cima (: “para pé algum atingir o chão”), o que está 

bem descrito pelo movimento agonizante dos pés (que precisamente desejariam tocar o chão, 

para aliviar a sufocante perda da respiração): “convulsionaram os pés” (éspairon dè pó-

dessi), ou, mais literalmente, “convulsionaram com os pés”. A agonia descrita pelo verbo as-

paíro (aqui na 3ª pessoa do plural do imperfeito, éspairon  caracteriza em Homero – como 

observa Manuel Fernández-Galiano no volume III de A Commentary on Homer’s Odyssey 

de Oxford – “as convulsões, ofegações e palpitações dos que estão morrendo, por exemplo, as 

de um guerreiro atingido (Od. VIII, 526; Il. X, 521; Od. XIII, 573); em Il. XIII, 443 o sujeito é 

o coração do homem que morre, implicando a referência aos sintomas cardíacos; aqui ele 

indica as contorções e os chutinhos das mulheres sufocando, que lembram o seu uso em vá-

rias imagens do mundo animal: de peixes (Od. XII, 254-255 [...]), veados (Od. XIX, 229, 231 

[...]), carneiros (Il. III, 293), cobras (Il. XII, 203) e bois (Il. XIII, 571).” (Fernández-Galiano, 

M. “Books XXI-XXII” in A Commentary on Homer’s Odyssey vol. III,  p. 303-304).  

Este quadro de ocorrências homéricas confirma bem o quão dramáticos são os ester-

tores de quem vai morrer e ainda dá um último e agonizante sinal de vida, mas é a indicação 

de sua brevíssima duração: “por pouco tempo, de fato não muito” (mínyntha per, oú ti mála 

dén) o que irônica e paradoxalmente indica a intensificação do horror que se abre nestes se-

gundos finais.  

Talvez o melhor comentário deste decisivo adjunto adverbial de tempo seja ainda o dos 

não-especialistas Adorno e Horkheimer na conclusão do em outros pontos tão problemático 



“Excurso I: Ulisses ou mito e esclarecimento” da Dialética do esclarecimento: “Como um ci-

dadão meditando sobre a execução, Homero consola-se a si mesmo e aos ouvintes (...), com 

a constatação tranquilizadora de que não durou muito: um instante e tudo se acabou. Mas 

após o “não por muito tempo”, o fluxo interno da narrativa estanca. Não por muito tempo? 

Pergunta o gesto do narrador e desmente sua serenidade. Interrompendo o relato, ele nos 

impede de esquecer as mulheres executadas e revela o inominável e eterno tormento daquele 

único segundo durante o qual as servas lutam com a morte.” (Adorno, T. W. e Horkheimer, 

M. “Excurso I: Ulisses ou mito e esclarecimento” in Dialética do esclarecimento, p. 70). 

 

C – Tortura e morte de Melântio 

Se a cruel execução – pela amputação das extremidades (orelhas, narinas, genitália, 

mãos e pés) – de Melântio (ou “Preto”), realizada por Eumeu e Filécio (e talvez Telêmaco), 

finaliza, após o enforcamento das servas (e com um toque particular de horror), a vingança 

contra os pretendentes (e seus auxiliares), ela é a única a conter uma tortura preliminar (que 

aqui não resulta diretamente em morte) pela amarração de seus braços e pernas por trás, e a 

sua suspensão (com uma corda) junto a um pilar, realizada por Eumeu e Filécio, segundo as 

ordens de Odisseu (que, como no caso do enforcamento das servas, não será o seu executor, 

ainda que aqui elas sejam cumpridas). Esta tortura preliminar se dá, antes do começo do 

combate armado entre os dois grupos, como punição ao fato de que Melântio (ou “Preto”, 

nome, com conotação moral negativa, de uma personagem que já atacara e insultara Odisseu) 

é pego em flagrante roubando as armas (lanças, escudos e elmos) para doze dos pretendentes, 

após a primeira matança com flechas por Odisseu, quando Telêmaco, por inadvertência, 

deixa aberta a porta do depósito (ou quarto, thálamos), onde ele fora buscar primeiro as ar-

mas para os quatro de seu grupo.  

À pergunta de Eumeu, que identifica o malfeitor, sobre se deveria matá-lo ou levá-lo 

até Odisseu, este responde (dirigindo-se também a Filécio): 

 
  “vós, os dois, prendei seus braços e pernas juntos por trás, 
   jogai-o no quarto e o prendei nas tábuas por trás. 
   Após amarrar uma corda trançada em torno dele, 
   puxai-o para o alto do pilar e aproximai-o das vigas 
   para, ainda vivo por muito tempo, sofrer dores cruéis.” 
      (Od. XXII, 173-177) 
 

Diferentemente do que ocorre com sua ordem de execução (com golpes de espada) das 

doze servas adúlteras, estas ordens de tortura são executadas obedientemente por Eumeu e 

Filécio: 

 



  “os dois, num salto, agarraram-no e puxaram-no para dentro 
   pelo topete, ao solo jogaram-no, aflito no coração, 
   e prenderam seus braços e pernas com laço doloroso, 
   puxando muito bem as pontas, como ordenara  
   o filho de Laerte, divino Odisseu muita-tenência; 
   após amarrar uma corda trançada em torno dele, 
   puxaram-no para o alto do pilar e o aproximaram das vigas.” 
    (Od. XXII, 187-193, com modificações) 
 

Se esta descrição das ordens de Odisseu e da sua execução por Eumeu e Filécio pode 

deixar ainda alguma dúvida quanto à posição corporal específica do supliciado (supõe-se que 

vertical, mas sem ser possível determinar se de cabeça para baixo), ela é suficiente para indi-

car o incômodo dos “braços e pernas” presos “juntos por trás” (pódas kaì kheîras húper-

then) e do peso de todo o corpo suspenso, em uma imobilização que provavelmente dificul-

taria a própria respiração (ver, no suplício análogo de Héracles, no Héracles furioso de Eurí-

pides [1395-1398; 1092], a indicação da “petrificação” dos seus membros e da sua respiração 

ofegante e agônica, tal como apontado por Monique Halm-Tisserand, op. cit., p. 164). Estes 

efeitos torturantes são genericamente descritos como “dores cruéis” (khálep’ álgea) – eco-

ado no adjetivo que depois qualifica o “laço” (desmôi) como “doloroso” (thymalgéï), literal-

mente “dor-no-ânimo” –, dores que devem, antes da morte (ou seja: “ele ainda vivo”), durar 

“muito tempo” (dethà zoòs eòn), diferentemente das (“mais rápidas”) do enforcamento 

das doze servas. 

Mas, no conjunto desta descrição, é um detalhe das ordens de Odisseu (curiosamente 

não retomado na execução) o que nos permite situá-la como a primeira ocorrência de uma 

forma, atestada histórica e literariamente na Grécia antiga, de execução mais lenta e dolorosa, 

denominada apotympanismós: as “tábuas” (sanídas) em que ele deve ser preso “por trás” 

(ópisthe), e que parecem referidas na imagem sarcástica (proferida no insulto de Eumeu) de 

uma “cama delicada” (eunêi malakêi) em que Melântio esperaria a aurora (cf. Od. XXII, 

195-199), pois este mesmo termo (sanídas) aparece designando uma “tábua” ou “poste de 

madeira” (correspondente ao túmpanon) em que eram amarrados e suspensos os supliciados 

em um tipo de execução atestado em Heródoto (VII, 33 e IX, 120), Plutarco (Vida de Péricles, 

28) e nas Tesmosfórias de Aristófanes (930-946, 1001 e ss.). Louis Gernet (em “Sur l’éxécu-

tion capitale” in Droit et institutions en Grèce ancienne, p. 175-211) o descreve como um 

modo de execução capital em que o supliciado, assim dolorosamente amarrado e em exposi-

ção, era impedido (pelo carrasco) de receber qualquer ajuda ou alívio, eventualmente por 

muitos dias, até morrer (podendo o cadáver continuar exposto aos animais). Ele o aproxima 



(como também W. Stanford e M. Fernández-Galiano) da crucificação, com a seguinte e inci-

siva ressalva: “a única coisa é que, nesta última, as mãos e os pés são pregados, e a perda de 

sangue que daí resulta é de natureza a abreviar o suplício (...)” (Gernet, L., op. cit., p. 179). 

 Louis Gernet – inteiramente ciente desta ocorrência homérica [assim como de outra 

no Ájax de Sófocles (v. 105 e ss., op. cit., p. 210, nota 116) e até mesmo da do suplício análogo 

de Prometeu no Prometeu acorrentado de Ésquilo (op. cit., p. 194)] – propõe, neste artigo, 

uma definição mais precisa deste tipo de execução capital, a partir de sua diferença em rela-

ção a um outro tipo atestado, também doloroso (mas um pouco mais rápido e menos infa-

mante), constituído pela lapidação ou precipitação, que visava punir crimes religiosos ou po-

líticos (entre os quais, curiosamente, seria contado o adultério, cf. Gernet, L., op. cit., p. 198, 

nota 66), podendo ter ainda como elementos negativos marcados a localização fora do terri-

tório da cidade e a interdição de sepultamento do cadáver.  

Já o apotympanismós visaria punir, sobretudo, o roubo ou apropriação indevida (o 

mais antigo tipo de delito nas civilizações mediterrâneas, e especialmente odiado pelos cam-

poneses), e mais particularmente o roubo “em flagrante” (ep’ autophóroi), podendo, então, 

a vítima do roubo “por as mãos sobre” ou “pegar” o ladrão (manus iniectio), levando-o, sem 

a necessidade de um juízo, diretamente para uma execução que, no entanto, é pública. Dife-

rentemente dos criminosos executados por lapidação ou precipitação, os ladrões executados 

por apotympanismós seriam, enquanto “malfeitores” (kakoûrgoi), basicamente de baixa ex-

tração social, sendo que – como bem observa Monique Halm-Tisserand (que cita o caso do 

arqueiro cita que prende Mnesíloco nas Tesmosfórias, vs. 931-932, op. cit., p. 162) – também 

o seriam seus carrascos. Coincidentemente, assim como o “roubo em flagrante delito” como 

motivo (no caso, o das armas pra doze pretendentes), também esta caracterização social baixa 

tanto do ladrão quanto do carrasco parece estar bem representada neste episódio da Odisseia 

por Melântio (por um lado) e por Eumeu e Filécio (por outro), já que todos são servos. 

Mas, diferentemente do apotympanismós (cujo modelo ela, de algum modo, prenun-

cia), esta tortura de Melântio não chega a efetivar uma execução capital (ainda que pudesse 

ter sido esta a intenção de Odisseu), pois ela não é suficientemente longa para levá-lo à morte, 

já que Eumeu e Filécio (e talvez, mas não com certeza, Telêmaco), presumivelmente após 

baixá-lo de junto do pilar para poder levá-lo até o pátio (figurando aqui um espaço externo 

que é próprio às execuções mais infamantes, como também a das doze servas), irão matá-lo 

brutal e sanguinariamente por meio da amputação das extremidades (conhecido como akro-



teriasmós), no que pôde parecer uma justaposição ou desdobramento (o efeito sendo justa-

mente enfático ou hiperbólico quanto à atrocidade do sofrimento) de dois modos diferentes 

de execução capital: 

 
 “E para fora arrastaram Preto pelo pórtico e pátio; 
   dele as narinas e orelhas com bronze impiedoso 
   cortaram e os genitais arrancaram, crua refeição aos cães, 
   e deceparam-lhe as mãos e os pés com ânimo rancoroso.” 
     (Od. XXII, 274-277) 

Se a “amputação das extremidades” (akroteriasmós) – que não está representada ico-

nograficamente e jamais esteve no repertório legal de penas capitais – foi sempre considerada 

uma prática bárbara pelos historiadores gregos (ver os testemunhos de Heródoto e Arriano 

recolhidos por Monique Halm-Tisserand, op. cit., p. 28-29), na Odisseia mesma ela aparece 

uma vez antes, mas apenas enquanto uma ameaça de Antínoo ao mendigo Iro, caso ele perca 

o duelo pra Odisseu-mendigo, de enviá-lo a (coincidentemente) um reino fabuloso, o do ul-

tra-sádico rei Équeto (ou “Apresador”): 

   
“te enviarei ao continente, após te lançar em negra nau, 
   rumo ao rei Apresador, flagelo de todos os mortais,  
   que deve te cortar o nariz e as orelhas com impiedoso bronze, 
   arrancar os genitais e dar crua refeição aos cães.” 
                         (Od. XVIII, 84-87) 
           

Ora, a execução por amputação de extremidades descrita como acontecida (e não ape-

nas imaginada), a de Melântio (ou Preto) por Eumeu e Filécio, é ainda mais cruel, porque 

(como se não inteiramente satisfeita com as orelhas, as narinas e a genitália do punido) se 

completa com a mutilação das mãos e dos pés. Monique Halm-Tisserand (op. cit., p. 25-26) 

observou, com pertinência, as nuances dos verbos que designam de variada maneira a ampu-

tação: “o nariz e as orelhas são, nos dois casos, cortados por um golpe de espada (uso do verbo 

apotémno)”; “os pés e as mãos”, no exemplo de Melântio, “são decepados por repetidos gol-

pes, uma diferença sublinhada pelo uso do verbo kópto”; “enfim, o sexo da vítima é, nos dois 

casos, não mais cortado por meio do bronze, mas arrancado (exerúo), antes de ser lançado 

cru aos cães” (op. cit., p. 25), ato em que – como bem lembrou a autora – se associam a infâ-

mia da emasculação e a da profanação do cadáver por meio de sua exposição a animais car-

niceiros (cf. Halm-Tisserand, M., op. cit., p. 25-26).  

No entanto, o narrador omite ou silencia a descrição da morte de Melântio enquanto 

tal. Depois de dizer que um sujeito não nomeado “eles” (expresso na desinência de 3ª pessoa 

do plural do verbo) “deceparam-lhe as mãos e os pés com ânimo rancoroso”, ele irá simples-

mente (e sem transição) dizer que eles lavaram as mãos e os pés (cf. Od. XXII, 478), como se 



necessitando purificá-los da “sujeira” do (provavelmente em profusão) sangue de Melântio 

morto. Mas é difícil e como que interditamente horrendo imaginar o sofrimento de quem se 

esvaiu em sangue, saído dos ferimentos doloridos causados pela amputação das sensíveis ex-

tremidades, até morrer. Estes minutos (um pouco mais largos do que os segundos de convul-

são dos pés das escravas enforcadas) são inomináveis e “Homero” prefere não dizer explici-

tamente o que pode ser conjecturado: “e sangrou até morrer”. 
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Ulisses vs. Polifemo: vingança ou justiça? 

 

Rodrigo Duarte (UFMG) 

 

Talvez não seja errado dizer que o conceito de humanidade é concomitante à consta-

tação, por nossos ancestrais mais remotos, de que havia uma diferença fundamental entre 

eles e as outras classes de seres que compunham o seu ambiente mais próximo, tais como as 

pedras, as plantas e os animais privados do dom da fala. Tanto é que mitologias das mais 

diferentes origens, em relatos sobre o aparecimento dos seres humanos, apontam, de algum 

modo, para a especificidade desses diante das outras coisas.  Isso não impediu, no entanto, 

que, em narrativas posteriores à mencionada constatação, a auto-compreensão da humani-

dade enquanto diferente do restante dos seres se apresentasse como que entrelaçada ao am-

biente natural que a circundava, o que durante muito tempo terá sido mesmo uma caracte-

rística evidente em inúmeros relatos míticos.  

Um estágio ulterior dessa experiência é a consolidação paulatina da crença de que a 

diferenciação entre humanos e não-humanos se dá especificamente pelo fato de que aqueles 

são dotados de racionalidade stricto sensu enquanto esses não o são. A consolidação desse 

ponto de vista, num processo longo e tortuoso, veio a desembocar na consciência da distinção 

entre relações humanas baseadas pura e simplesmente na força e aquelas mediadas pela ra-

zão enquanto âmbito através do qual a concórdia e a compreensão preferencialmente pode-

riam ser alcançadas e, onde isso não fosse possível, alguma forma de compensação seria pro-

porcionada à parte ofendida numa contenda ou, na pior das hipóteses, seria infligida punição 

à parte ofensora. Como procurarei tornar claro adiante, um conceito bastante tradicional de 

justiça, o qual até hoje demonstra vitalidade, adveio exatamente dessa concepção da razão 

como potencial mediadora dos conflitos humanos, seja numa esfera mais individual, seja 

numa envolvendo grupos humanos maiores ou até mesmo nações  inteiras. 

Foram necessários milênios até que o ponto de vista supramencionado estivesse plena 

e explicitamente estabelecido enquanto filosofema propriamente dito e um estágio interme-

diário da consciência da diferenciação entre ações humanas fundamentadas na razão e aque-

las tipicamente baseadas na violência (que se gostaria de atribuir às forças da natureza, atu-

ando sem qualquer controle) pode ser encontrado em narrativas ficcionais, nas quais os pro-

tagonistas não são seres humanos, mas exatamente animais, ainda que o seu conteúdo diga 

respeito muito mais àqueles do que a esses. Tais narrativas, como é amplamente sabido, se 



consolidaram num gênero literário próprio que adquiriu o nome de “fábula”, do qual um bom 

exemplo é a famosa passagem do poema épico Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, sobre o 

gavião e o rouxinol: 

Agora uma fábula falo aos reis mesmo que isso saibam. Assim disse o gavião ao rouxinol 
de colorido colo no muito alto das nuvens levando-o cravado nas garras; ele miserável 
varado todo por recurvadas garras gemia enquanto o outro prepotente ia lhe dizendo: ‘De-
safortunado, o que gritas? Tem a ti um bem mais forte; tu irás por onde eu te levar, mesmo 
sendo bom cantor: alimento, se quiser, de ti farei ou até te soltarei. Insensato quem com 
mais fortes queira medir-se, de vitória é privado e sofre, além de penas, vexame’.1   
 

Com o relatado na fábula, em que se expressa claramente a chamada “lei do mais 

forte”, Hesíodo, cujo objetivo em Os trabalhos e os dias é exatamente exortar à ação etica-

mente correta, não está absolutamente de acordo, manifestando logo em seguida sua posição:  

 
Que peixes, animais e pássaros que voam devorem-se entre si, pois entre eles Justiça não 
há; aos homens [o Cronida/rd] deu Justiça que é de longe o bem maior; pois se alguém 
quiser as coisas justas proclamar sabiamente, prosperidade lhe dá o longevidente Zeus; 
mas quem deliberadamente jurar com perjúrios e, mentindo, ofender a Justiça, comete 
irreparável crime: deste, a estirpe no futuro se torna obscura, mas do homem fiel ao jura-
mento a estirpe será melhor.2 

 

Desse modo, Hesíodo sugere que, para além do âmbito da natureza, no qual imperam 

relações de força, no da cultura há a necessidade de mediações que, baseadas em considera-

ções de caráter racional – ainda que, como aqui é o caso, mediadas por uma concepção de 

justiça divina –, levam a renunciar ao uso da força em prol de um entendimento, no qual 

haveria o supramencionado tipo de compensação por uma ofensa recebida, seja pela punição 

do ofensor, seja pelo recebimento de recompensa pelo ofendido.  

Certamente, essa visão nunca foi ponto pacífico na história das ideias e o brilhantismo 

da argumentação de Sócrates, na República, contrario à opinião de Trasímaco da Calcedônia, 

segundo a qual “o justo não é mais nem menos do que a vantagem do mais forte”3 , não calou 

definitivamente para a posteridade a virulência da posição do sofista. Apesar disso, tenho 

como ponto de partida que a vingança pode ser vista como uma expressão da violência explí-

cita e a justiça advém da  mencionada tentativa de mediação racional dos conflitos, sendo 

que, como procurarei mostrar a seguir, uma pura e simples disjunção entre ambas também 

não satisfaz totalmente. 

                                                 
1 Hesíodo, Trabalhos e Dias.  Tradução de Mary de Camargo Neves Lafer in: Hesíodo. Os trabalhos e os dias. 
São Paulo: Iluminura, 2006, p. 35 et seq. 
2 Ibidem, p. 37 . 
3 Platão, A República (338c). Tradução de Carlos Alberto Nunes. In: Platão, Diálogos. Vol. VI-VIII. Belém, 
Universidade Federal do Pará, 1976, p. 58. 



Isso porque, ainda que a distinção entre justiça e vingança tenha penetrado no imagi-

nário da cultura ocidental como um dos pilares da civilização que sempre acreditou ser o 

oposto da barbárie, sua história colecionou exemplos de irrupção de forças assemelhadas às 

naturais no seio de relações tidas como essencialmente humanas – condição classicamente 

conhecida como “reificação”, i.e., situação em que pessoas adquirem características de coisas. 

A percepção filosófica desse fato se insinuou em importantes momentos do pensamento oci-

dental, mas sua consideração explícita e lapidar ocorre pela primeira vez na Dialética do es-

clarecimento,  de Adorno & Horkheimer. 

Apenas a titulo de recordação, refiro-me à idéia central dessa obra, expressa no seu capítulo 

inicial “Conceito de esclarecimento”, segundo a qual a premência do uso da racionalidade por parte 

dos seres humanos, no sentido de se protegerem das poderosas forças naturais, capazes de os 

aniquilar, determinou o desenvolvimento da razão de modo totalmente unilateral, afastando 

a possibilidade de ela ser um fim em si mesma e confinando-a cada vez mais na condição de 

mero meio. Milênios de desdobramentos desse processo desembocaram numa situação em 

que não são mais apenas as catástrofes naturais que ameaçam a humanidade; mas ela pró-

pria, com sua racionalidade instrumental plenamente desenvolvida, se tornou o maior perigo 

para si mesma. Apenas para ficar em dois dos casos mais eloquentes mencionados por 

Adorno & Horkheimer, os regimes totalitários e a cultura de massas são fenômenos que 

exemplificam bem os reflexos, na contemporaneidade, desse desenvolvimento de origem 

imemorial, que possui ressonâncias éticas, epistemológicas e estéticas4 . 

No que tange à antiguidade desse processo, já no mencionado primeiro capítulo da 

Dialética do esclarecimento há muitas referencias não só aos mitos ancestrais, mas também 

ao epos grego – agora não mais concernentes a Hesíodo como na referência à fábula do gavião 

e do rouxinol, mas à Odisséia, de Homero –, sendo que a mais famosa dessas referências diz 

respeito ao canto 12, relativo ao artifício de Ulisses para sair incólume do poder mortífero das 

sereias5 .  Entretanto, os elementos que mais  nos interessam aqui se encontram no “Excurso 

I: Ulisses ou mito e esclarecimento”, especialmente no que tange ao encontro do herói com o 

ciclope Polifemo, na segunda parte do canto 9.  

À abordagem crítica desse encontro, por Adorno & Horkheimer, precede uma interessante 

discussão sobre o que faz das personagens mitológicas que representam a natureza indômita 

                                                 
4 Para uma apresentação resumida dessa obra, v. Duarte, Rodrigo, Adorno/Horkheimer e a Dialética do escla-
recimento. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2002. 
5 Cf. Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer. Dialektik der Aufklãrung. Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1981, p. 49 et seq. Para as citações neste texto usamos a tradução de Guido de Almeida: Dialética do 
esclarecimento. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1985, p. 43 et seq.  



ser o que eles são. Suas crueldades contra os humanos, que poderiam ser interpretadas como 

uma reação à invasão de seus territórios – uma espécie de vingança contra os invasores –, faz 

parte, segundo os autores, de maldição à qual essas próprias personagens estão submetidas 

e que as leva a se repetirem indefinidamente. Os subterfúgios arquitetados por Ulisses para 

ludibriá-las, na medida em que são bem sucedidos, significam não apenas a permissão ao 

herói para prosseguir no seu périplo de volta ao lar, mas também o fim da sina maldita da-

quelas potências mitológicas, o qual coincide também com o seu fim, na medida em que essa 

era sua razão de ser: 

 
Cada uma das figuras míticas está obrigada a fazer sempre a mesma coisa. Todas consis-
tem na repetição: o malogro desta seria o seu fim. Todas têm os traços daquilo que, nos 
mitos punitivos do inferno – os mitos de Tântalo, de Sísifo, das Danaides –, se fundamenta 
no veredicto do Olimpo. São figuras da compulsão: as atrocidades que cometem represen-
tam a maldição que pesa sobre elas. A inevitabilidade mítica é definida pela equivalência 
entre essa maldição, o crime que a expia e a culpa que dele resulta e reproduz a maldição. 
A justiça traz até hoje a marca desse esquema. No mito, cada ponto do ciclo faz reparação 
ao precedente e ajuda assim a instalar como lei as relações de culpa. É a isso que se opõe 
Ulisses6. 

 
O trecho acima introduz um elemento importante para essa discussão: o fato de que 

certa compreensão de justiça pode não ser tão nitidamente oposta à violência explícita, ex-

pressa, por exemplo, nos atos de vingança. Isso também porque faz parte do arsenal de arti-

fícios de Ulisses o sangue frio que lhe permite se refrear de cometer atos vingativos na pri-

meira oportunidade que têm, de modo que sua investida posterior, por mais violenta que 

possa ser, seja como que legitimada. Adorno & Horkheimer dão vários exemplos dessa estra-

tégia, seja em relação a Polifemo, a Antinoo ou aos pretendentes de Penélope, concluindo 

que: 

 
Todavia, a renúncia de Ulisses ainda não tem um caráter definitivo, mas apenas de adia-
mento: as vinganças que ele se proíbe, no mais das vezes ele as perpetra depois de uma 
maneira ainda mais perfeita: o sofredor é o paciente. (...) Já na paciência de Ulisses, e de 
maneira muito nítida após a matança dos pretendentes, a vingança se transforma num 
procedimento jurídico: é justamente a satisfação finita da ânsia mítica que se torna o ins-
trumento objetivo da dominação. O direito é a vingança abdicante”7 . 
 

Quando se lê, no mesmo contexto, que “o direito das figuras míticas é o direito do mais 

forte”8 , pode-se perguntar até que ponto isso se coaduna com o afirmado acima sobre ser o 

direito “a vingança abdicante”, já que nessas figuras míticas não há o cálculo típico das ações 

de Ulisses, mas tão somente uma explosão de violência. Na verdade, no percurso da primeira 

                                                 
6 Ibidem, p. 63. 

7  Ididem, p. 246. 
8 Ibidem, p. 64. 



para essa última concepção existe um processo de “esclarecimento”, através do qual as rela-

ções de força se tornam algo muito mais sutil do que a pura e simples realização da violência 

mítica. Como anteriormente anunciado, esse processo se torna evidente pela análise feita por 

Adorno & Horkheimer do canto 9 da Odisséia, mais especificamente do episódio na ilha dos 

ciclopes.  

Mais uma vez com o intuito de “refrescar a memória”, lembremos que, ao se ver, jun-

tamente com seus companheiros, na iminência de ser devorado por Polifemo (que inclusive 

já tinha deglutido seis deles), Ulisses concebe o plano que salvaria sua vida e a dos seus ho-

mens remanescentes. Esse consistiu em embebedar o ciclope com o irresistível vinho presen-

teado por Marão, filho do sacerdote Evantes, de modo que aquele adormecesse profunda-

mente. Simplesmente matá-lo não seria efetivo, pois a pedra que fechava a caverna era tão 

pesada que só o próprio Polifemo poderia abri-la. Desse modo, o jeito seria cegá-lo de seu 

único olho, o que foi feito com um afiado bastão em brasa, ocasionando em Polifemo uma 

ruidosa fúria, a qual despertou os ciclopes vizinhos.  

Nesse ponto, é importante lembrar que, antes de adormecer, ao receber de Ulisses o 

delicioso vinho, o ciclope quis saber o seu nome e o ardiloso herói lhe respondeu com uma 

palavra de sonoridade muito semelhante à do seu nome verdadeiro (Odisseu) – oudeis –, a 

qual quer dizer em grego “ninguém”. Como resultado dessa astúcia, quando os outros ciclopes 

indagaram Polifemo: “– Alguém está te matando?” e ele respondeu: “- Camaradas, é Nulis-

seu! Ninguém me agride, Ninguém me mata.”9  Tal resposta, naturalmente, despreocupou os 

ciclopes vizinhos que voltaram para suas respectivas cavernas, livrando Ulisses e seus ho-

mens da ameaça de serem por eles trucidados. 

O resto da narrativa – assim como o ardil de Ulisses em relação ao seu nome – é bem 

conhecido: os hóspedes indesejados conseguem sair da caverna dependurados no ventre das 

gordas ovelhas do ciclope, ludibriando-o mais uma vez, já que ele passava a mão apenas no 

dorso dos animais para verificar se os invasores não estavam neles montados. Um detalhe 

dessa fuga é fundamental para o comentário de Adorno & Horkheimer, a saber, o fato de que, 

já embarcado na sua frota, juntamente com os companheiros, Ulisses quase pôs tudo a perder 

ao insistir em se identificar a Polifemo, que na sua reação furiosa, por pouco não conseguiu 

que as embarcações voltassem à praia trazidas pelas vagas do mar revolto em virtude das 

pedras lançadas pelo Ciclope. Assim disse o herói: “– Ciclope, se um dia alguém dos mortais 

                                                 
9 Homero, Odisséia. Telemaquia-Regresso-Ítaca. Tradução do grego, introdução e análise de Donaldo Schul-
ler. Porto Alegre. L&PM, 405. 



te perguntar pela causa de teu olho vazado – que vergonha! – diga-lhe que a façanha é de 

Odisseu, o Arrasa-Fortalezas, filho de Laertes, morador de Ítaca.”1 0  

Essa irresponsável manifestação de Ulisses não fez com que ele deixasse de ser consi-

derado por Adorno & Horkheimer um ícone do processo de esclarecimento, desde que to-

mado – como não poderia deixar de ser – sob uma ótica inteiramente dialética. Isso porque, 

na mesma pessoa e, mais ainda, nas mesmas ações dessa pessoa encontra-se encerrada toda 

a dialética do esclarecimento: por um lado, Ulisses foi absolutamente racional no seu plano 

de salvar sua pele e a de seus homens, ludibriando quanto à semelhança entre “oudeis” e 

“Odisseus”: “O cálculo que Ulisses faz de que Polifemo, indagado por sua tribo quanto ao 

nome do culpado, responderia dizendo: ‘Ninguém’ e assim ajudaria a ocultar o acontecido e 

a subtrair o culpado à perseguição, dá a impressão de ser uma transparente racionalização”  

1 1 . Por outro lado, levando-se em conta a relevância, para o esclarecimento, do sujeito racional 

encarnado na figura de Ulisses, a auto-suspensão de sua identidade só seria admissível para 

ele enquanto temporária, tendo que ser resgatada exatamente diante daquele para o qual 

aquela suspensão ocorreu – o próprio Polifemo –, sob o risco  de um mergulho no amorfo, 

que significaria, na prática uma desagregação psíquica possivelmente irreversível. Tendo jus-

tamente isso em vista, os autores da Dialética do esclarecimento afirmam que,  

 

Na verdade, o sujeito Ulisses renega a própria identidade que o transforma em sujeito e 
preserva a vida por uma imitação mimética do amorfo. Ele se denomina Ninguém porque 
Polifemo não é um eu e a confusão do nome e da coisa impede ao bárbaro logrado escapar 
da armadilha: seu grito, na medida em que é um grito por vingança, permanece magica-
mente ligado ao nome daquele de quem quer se vingar, e esse nome condena o grito à 
impotência. Pois ao introduzir no nome a intenção, Ulisses o subtraiu ao domínio da ma-
gia1 2. 

 

Torna-se claro, aqui, o supramencionado “esclarecimento” no processo que vai da jus-

tiça mítica, mais assemelhada a um modo de vingança, à justiça tal como entendemos ainda 

hoje, mediatizada pela razão. Esse segundo tipo, no entanto, na medida em que se refere à 

razão-meio e não à razão-fim, é insuficiente para estabelecer a justiça propriamente dita, mas 

apenas o exercício de poder do mais astuto sobre os incapazes dessa astúcia, de um modo 

muito mais sutil do que a violência física envolvida nos atos de vingança no sentido tradicio-

nal. Levando-se em conta que uma das manifestações mais antigas da racionalidade instru-

mental foi exatamente o esvaziamento das relações substanciais entre nome e coisa – relação 

                                                 
1 0 Ibidem, 505. 
1 1  Adorno & Horkheimer, op. cit., p. 71. 
1 2 Idem. 



característica dos processos de magia –, compreende-se que o ardil de Ulisses é tão anti-mi-

tológico que chega a assustá-lo, obrigando-o a realizar a mencionada temeridade de se identifi-

car e quase inviabilizar a tão engenhosamente planejada fuga. Para Adorno & Horkheimer,  

A astúcia da autoconservação vive do processo que rege a relação entre a palavra e a coisa. 
Os dois atos contraditórios de Ulisses no encontro com Polifemo – sua obediência ao 
nome e seu repúdio dele – são, porém, mais uma vez a mesma coisa. Ele faz profissão de 
si mesmo negando-se como Ninguém, ele salva a própria vida fazendo-se desaparecer.1 3 

  
Subjaz à argumentação dos autores a ideia de que o esclarecimento unilateral, tal como 

se realizou na civilização ocidental, gerou a situação, facilmente reconhecida nas relações ca-

pitalistas de trabalho de hoje, segundo a qual a justiça se faz pelo pagamento de salário ao 

empregado, que fora dessas relações é dono de sua vida e livre para fazer o que quiser, des-

considerando que a violência mítica continua à espreita no fato de que parte do seu trabalho 

não é paga pelo salário, apropriando-se dessa parcela do que é produzido o proprietário dos 

meios de produção – o capitalista. Em que pese a relevância desse ponto de vista, ele não é 

desenvolvido na Dialética do esclarecimento, ainda que se insinue muitas vezes ao longo da 

obra. Numa passagem em que é sugerido mais explicitamente, refere-se à origem remota 

desse procedimento: “A astúcia como meio de um troca onde tudo se passa corretamente, 

onde o contrato é respeitado e, no entanto, o parceiro é logrado, remete a um modelo econô-

mico que aparece, senão nos tempos míticos, pelos menos na aurora da antiguidade (...)” 1 4 .  

  Depois de termos visto que, no epos grego antigo na versão de Hesíodo, já se via clara-

mente que, no âmbito humano, as relações não deveriam ser regidas pela força física como 

ocorre no mundo animal, mas mediadas pela racionalidade, e que sua versão homérica – es-

pecialmente a Odisseia – comporta uma interpretação como a de Adorno & Horkheimer, se-

gundo a qual a neutralização da violência mítica mediante certo regime do uso da razão sig-

nificou um “esclarecimento” unilateral, por meio do qual a violência pode continuar a ser 

exercida, ainda que não necessariamente pelo fisicamente mais forte, pode-se perguntar: em 

que condições se realizaria a verdadeira justiça? 

Uma possível resposta a essa pergunta já foi sugerida acima, a saber, a racionalidade 

a ser estabelecida como mediadora das relações não deveria se circunscrever à instrumenta-

lidade, mas estar voltada para os fins, nos termos definidos no indispensável ensaio de 

Horkheimer, denominado “Meios e fins”. Nele, o autor define a racionalidade-meio como 

“razão subjetiva”, na medida em que se expressa como método, na mente de um indivíduo, 

                                                 
1 3 Ibidem, p. 65 et seq. 
1 4 Idem. 



para ajustar meios a fins imediatos, bem ao estilo das estratégias de Ulisses para superar as 

dificuldades que se lhe apresentam:  

Mas a força que definitivamente torna ações razoáveis possíveis é a faculdade de classifi-
cação, inferência e dedução, independente do conteúdo específico – o funcionamento abs-
trato do mecanismo de pensamento. Esse tipo de razão pode ser chamada de razão subje-
tiva. Ela é essencialmente concernida a meios e fins, com a adequação de procedimentos 
a propósitos mais ou menos tomados como evidentes e supostamente autoexplicativos.1 5 

 
Essa tipo de razão tem como contraponto o que Horkheimer entende como “razão ob-

jetiva”, a saber, um modelo de racionalidade impresso nas coisas, a qual, era na Antiguidade 

e na Idade Média tão evidente quanto o é hoje a razão subjetiva e, a partir do adv ento da 

Modernidade veio progressivamente perdendo força até a situação presente, na qual uma 

pessoa comum sequer compreende o seu conceito. Nas palavras do autor: “Essa visão afir-

mava a existência da razão como uma força não apenas na mente do indivíduo, mas também 

no mundo objetivo – nas relações entre seres humanos e entre classes sociais, nas instituições 

sociais, na natureza e nas suas manifestações”.1 6  

É importante observar que, para Horkheimer, onde imperava a razão objetiva, ela 

nunca prescindiu da razão subjetiva, mas apenas a circunscreveu como parcial e subordinada 

às suas necessidades. Naturalmente, não é possível desenvolver esse riquíssimo ponto de 

vista do autor em relação à discussão que foi feita aqui. A título de conclusão, no entanto, fica 

a indicação de que a deficiência das maquinações de Ulisses se encontra no fato de que elas 

foram suficientes para livrá-lo dos encantamentos das figuras míticas (como no caso dos lo-

tófagos, de Calipso e de Circe) e até mesmo da morte (como no caso dos ciclopes e das sereias), 

mas não para o estabelecimento de uma justiça sem adjetivos, pesando contra o astucioso 

herói a suspeita de que suas ações eram uma espécie sui generis de vingança, na qual as po-

tências míticas eram como que neutralizadas por seus ardis – e nisso ocorria uma espécie de 

esclarecimento (do tipo “unilateral”) –, sem que se instaurasse algo que, segundo os padrões 

que atualmente são considerados ideais, pudesse ser reconhecido como direito no sentido 

estrito do termo. 

 

 

 

 

                                                 
1 5 Max Horkheimer, “Means and Ends”, In: EclIpse of Reason. Nova York, Continuum Publishing Company, 
1974, p. 3. 
1 6 Ibidem, p. 4. 



Derrida e a tragédia: o quase-conceito de luto em Antígona 

 

Bianca Vilhena Campinho Pereira1  

    

Em Espectros de Marx, Derrida menciona Hamlet e diz que não falará de outra coisa 

senão do luto. Antígona não é mencionada nesta obra, porém resolvemos incluí-la em nossa 

análise, pois, se Derrida, tratando do luto, menciona a tragédia de Hamlet, a trama da peça 

de Sófocles circula de modo bem claro em torno do tema. Com o objetivo de abordar e eluci-

dar o quase-conceito ou indecidível de luto derridiano, decidimos fazer uma análise das peças 

Édipo rei, Hamlet e, sobretudo, de Antígona, a partir do quase-conceito.  

 

Introdução 

Em Espectros de Marx, Derrida diz que não falará de outra coisa senão do luto2  e, 

além de mencionar, obviamente, Marx e o marxismo, menciona inúmeras vezes Hamlet. So-

mos levados assim a afirmar que, segundo o filósofo, a tragédia de Hamlet é, por excelência, 

a tragédia do luto. O luto, segundo Derrida, é, para além da lógica opositiva, tudo o que há, 

em nome da vida e em nome da morte.  

 

Viver, por definição, isto não se aprende. Não por si mesmo, da vida pela vida. Somente 
do outro e pela morte. Em todo caso, do outro no limite da vida. Tanto no limite interno 
quanto no (limite) externo, trata-se de uma heterodidática entre vida e morte.3 

 

Somos então seres enlutados. Hamlet, porém, não denega esta condição de modo a 

obliterá-la, como se nota na batalha especular que trava com seu tio e detentor do trono, que 

quer interrompê-lo em seu trabalho. Em Antígona, esta é também a tragédia de Creonte, a 

tragédia daquele que fala em nome da vida e que, presumindo saber o que ela é, procura 

convencer-se de que o morto não existe mais. A peça Antígona não é mencionada em Espec-

tros de Marx, porém resolvemos incluí-la em nossa análise acerca do luto, pois, se Derrida, 

tratando do luto, menciona a tragédia de Hamlet, o enredo da peça de Sófocles circula de 

modo bem claro em torno do tema. Entretanto, para chegarmos até Antígona precisamos 

atravessar, como que entre o futuro e o passado, as tragédias Édipo rei e Hamlet, bem como 

o que podemos alcançar do que Shakespeare é herdeiro de Sófocles. Compondo uma análise 

                                                 
1 Doutoranda PUC-Rio. 
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destas três peças a partir do indecidível de luto - o luto, por um lado, como algo aporético e, 

por outro, como algo sempre denegado - acreditamos ser possível, além de elucidar melhor o 

quase-conceito tão caro ao pensamento derridiano e à desconstrução, compreender as ques-

tões éticas, políticas e jurídicas que a desconstrução suscita. Para tal, relacionaremos ainda o 

tema do luto à primeira parte de Força de lei, onde o filósofo evoca a tarefa da desconstrução 

como aquela de uma responsabilidade incalculável diante da memória e da herança. Para 

sermos fiéis à desconstrução, é importante mencionar ainda que as obras que nos foram le-

gadas e das quais iremos tratar, a maneira do que é espectral, não permitem clausura e, por-

tanto, desafiam sempre e não deixarão, através dos tempos, de desafiar. 

 

A tragédia, o espectro e a herança 

Na Grécia arcaica, o destino do rei está intrinsecamente relacionado com o destino 

da comunidade e, na Grécia clássica do teatro, a tragédia não foge a esta sina, e em Édipo rei, 

quando Laio é morto, Tebas seria infestada por uma peste avassaladora, se não fosse Édipo, 

o decifrador de enigmas, calar a Esfinge.  A epidemia, no entanto, anos depois chegará exi-

gindo a expiação do crime perpetrado contra o antigo rei. O inquérito/auto-descoberta de 

Édipo se inicia quando ele pede conselho ao oráculo sobre como acabar com o flagelo que 

devastava Tebas. A mensagem do oráculo de Apolo diz que somente com a expiação do crime 

cometido contra o antigo rei, pela morte ou banimento do ser impuro, à peste seria posta um 

fim.  

Édipo, como governante, precisa encontrar uma forma de pôr fim a este mal e, ao 

descobrir a si mesmo como o assassino de Laio, é condenado pelo seu próprio edito ao bani-

mento da cidade. Antes disso, porém, cega os próprios olhos. De alguma maneira, fomos to-

dos cegados por Édipo, mas se Édipo nos deixou de herança a cegueira, apenas alguns podem 

entrevê-la. Em Édipo tudo se passa como se de um sonho ocorresse um salto a um estado de 

vigília excessiva, a visão que é cega pela luz. Em Hamlet, só os que dormem podem ver.  “Mor-

rer- dormir - Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo! Os sonhos que hão de vir no sono 

da morte quando tivermos escapado ao tumulto vital nos obrigam a hesitar: e é essa reflexão 

que dá à desventura vida tão longa.” 4  Segundo Derrida, Hamlet pragueja contra o infortúnio 

de ter nascido para castigar, vingar, exercer a justiça e o direito. Matar para viver.  Hamlet é 

chamado pelo espectro de seu pai, para endireitar o mundo, colocá-lo em seus eixos, em seu 

reto caminho, vingar-se do tio pelo assassinato do pai, missão esta que, segundo Derrida, o 

                                                 
4   Shakespeare. Hamlet, Ato III, cena I. 



príncipe amaldiçoa por ser-lhe inata, “dada pelo seu nascimento, assim como ao seu nasci-

mento.” 5  Édipo, por seu turno, definindo orgulhosamente sua vitória sob a Esfinge como 

obra apenas de sua inteligência e esforço, é um homem de ação. O filho de Laio afirma, no 

entanto, que não foi despertado apenas agora do seu sono, mas que, ao contrário disso, já 

derramou copiosas lágrimas na errância de seu pensamento, e que lhe veio à mente apenas a 

solução de consultar o oráculo. A partir desta decisão que o levará a perdição, nenhuma pas-

sividade interpor-se-á em sua ação, mas, ao contrário, sempre irá impor-se sobre as pessoas 

e as circunstâncias, desdenhando sempre da inatividade.  

De acordo com Derrida: 

 

Só há tragédia, só há essência do trágico desde que haja essa originariedade, 
mais precisamente, essa anterioridade pré-originaria e propriamente espec-
tral do crime. Do crime do outro, um crime grave cujo acontecimento e a rea-
lidade, e a verdade, não podem nunca apresentar-se em carne e osso; podem 
apenas se deixar presumir, reconstruir, fantasmar.6  

 

Hamlet, conforme afirma Derrida, amaldiçoa o destino que o teria destinado a ser o 

homem do direito. Justamente como se amaldiçoasse o direito mesmo que teria feito dele um 

reparador de erros, aquele que não pode vir, como o direito, senão após o crime. Édipo, por 

sua vez, cega os próprios olhos porque vê ao mesmo tempo o crime e a reparação do crime 

serem praticados pelo mesmo homem. Édipo, apesar de ignorante da identidade de sua ví-

tima, mata quem lhe deu a vida, na mesma travessia em que tentava escapar de seu destino 

vaticinado. Édipo declara que em uma encruzilhada de três caminhos, ele mesmo, um homem 

só, possivelmente tenha matado toda a comitiva do rei. Contudo, neste momento da investi-

gação surge uma esperança devido a uma discrepância numérica entre os relatos da morte de 

Laio, pois Jocasta afirmara que, segundo o pastor, os assassinos foram vários.   

Interessante neste ponto notar o que diz Derrida em Espectros de Marx sobre o es-

pectro. Nem alma nem corpo, e uma e outra, o espectro possui uma estranha forma de apari-

ção e desaparição, e, sem que se possa assegurar o que ele tem em comum com o espírito, 

pois sendo pura dispersão, sem reunião possível, há dificuldade em identificar se ele é mais 

de um ou menos de um. 7  Derrida afirma a necessidade de falar do e com o fantasma, e, se-

gundo ele, apenas a singularidade de uma posição de fala, de uma experiência e de um lugar 

de filiação são lugares e laços a partir dos quais podemos nos dirigir ao fantasma, apenas 
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quem sente e suporta uma inadequação a si é capaz de falar ao fantasma e fazê-lo falar.  “O 

tempo está fora dos eixos. Pobre de mim que nasci para pô-lo novamente no lugar.” 8  É ne-

cessário, em um tempo sem junção assegurada nem conjunção determinável, alguém bas-

tante louco para dar livre curso a possibilidade de tal endereçamento. E o filósofo nos enca-

minha a questão: e se o desajuste fosse a condição da justiça? 9   

Em Força de lei, Derrida afirma que ser fiel ao chamado da desconstrução corres-

ponde a um duplo movimento: uma postura de constante vigilância e desconfiança em rela-

ção aos pontos fixos que organizam o pensamento, mantendo um questionamento sobre os 

fundamentos e os limites de nosso aparelho teórico e normativo em torno da justiça; e uma 

responsabilidade diante do próprio conceito de responsabilidade, pois este regula a justeza 

de todas as nossas decisões. 1 0   Em Espectros de Marx, Derrida propõe que pensemos a tra-

gédia irreparável, a maldição indefinida que caracteriza a história do direito, e assume que o 

porvir só pode ser preservado pela abertura da heterogeneidade, ou seja, não pode ser senão 

dos fantasmas. Para o filósofo, estar com os espectros seria, pois, uma política da memória, 

da herança e das gerações; e a justiça só se preserva possível pelo reconhecimento desses 

outros que não estão mais e dos que ainda não estão.  

O fantasma, por um lado, volta, ou seja, evita a conjuração que se faz para erradicá-

lo, mas, por outro, ele aparece justamente para que o deixe ir. A herança, deste modo, é iden-

tificada ao trabalho que se dá nesta indecidível fronteira, pois ela é sempre e ao mesmo tempo 

“um imperativo e um feixe de injunções.”  1 1  A herança, portanto, é um segredo, e o herdeiro 

deve responder a essa dupla injunção, contraditória (mas complementar), que é, por um lado, 

afirmar o que vem antes e a necessidade de apropriar-se de um passado que é inapropriável, 

e, por outro, após a decisão de dizer ‘sim’, selecionar, filtrar, ou seja, transformar. 1 2  O desejo 

de conservar o morto, encerrá-lo como memória, mostra o processo de introjeção e de interi-

orização do outro, isto é, ao apropriar-se do outro, idealizá-lo para conservá-lo, perde-se 

aquilo que o faz outro. No entanto, o desejo de deixar ir o morto indica um respeito a sua 

alteridade em sua impossível redução para, desta maneira, continuar sendo por ele instigado. 

Diferente do luto que tem um fim e, portanto, que pretende negar o outro dele apropriando-

se, o luto impossível derridiano quer a manutenção do outro em mim, como alteridade. A 

tarefa que carrega consigo a angústia da suspensão, intervalo ou aporia necessária que abre 
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para o porvir e as transformações, é cara à desconstrução, que se opondo a qualquer ideal de 

totalidade, de identidade e de retorno à origem, vê no luto a capacidade de suportar a aporia. 

Se Hamlet, portanto, é um ser enlutado e que sente essa condição, ele é também herdeiro de 

Édipo, daquele que cega os próprios olhos porque sua visão foi excessiva. 

 

O luto de Antígona (ou quase-luto) 

O núcleo da trama da peça de Sófocles, Antígona, é a morte e o sepultamento de Po-

línices, traidor de Tebas e filho de Édipo. De um lado está Creonte, o representante do Estado 

que proíbe o sepultamento do morto, argumentando que o morto, sendo um traidor da pátria, 

não merece as honras funerárias. Da perspectiva de um chefe de Estado, Creonte defende a 

pátria, zela pela unidade e os interesses da polis, afirmando que só quem quiser o bem de 

Tebas terá a sua estima, tanto em vida quanto em morte. Do outro lado está Antígona, irmã 

do morto, que insiste que sejam concedidas as honras funerárias ao irmão e defende, da pers-

pectiva de parente e amiga dos mortos, como ela mesma se diz1 3 , a importância de que o 

morto seja sepultado e honrado. A peça de Sófocles apresenta uma aporia, uma vez que, por 

um lado, é legítimo que haja lei, bem como é legitima a contraposição que lhe faz a heroína.  

Em cena, portanto, a peça coloca o problema da punição (com a morte) ao descumprimento 

do edito do rei, abordando paralelamente a questão do luto e da denegação do luto.  

A figura de Antígona parece ser a própria encarnação do ‘tempo fora dos eixos.’ Dife-

rente de Hamlet em seu ‘ser ou não ser, fazer ou não fazer’, Antígona abraça a morte e sem 

hesitar vai ao encontro dos seus que estão no Hades.  Sua solidão e força para a ação mistu-

ram-se com algo que a faz ligada de modo extremo a sua linhagem familiar: as leis novas, as 

leis da cidade não parecem lhe interessar. Antígona, tal como afirma Derrida a respeito do 

espectro, não nos permite saber se “testemunha retornando de um vivo passado ou de um 

vivo futuro, pois a heroína, ao mesmo tempo em que é herdeira da linhagem amaldiçoada, a 

faz cessar. Ao abraçar as leis antigas e insurgir-se contra a arbitrariedade de um novo, ela 

contribui para romper com a maldição familiar, uma vez que ela abdica de casar e perpetuar 

a linhagem dos Labdácios. Antígona inclusive nega Ismene, sua irmã, pelo seu tipo submisso, 

como descente de Cadmo, chamando a si mesma de a última filha da casa real - e essas são as 

suas últimas palavras. É, portanto, Antígona, em sua irrupção, ainda no interior de sua pró-

pria herança maldita, que interrompe a maldição dos descendentes de Cadmo. Talvez neste 

ponto ambos os heróis, Antígona e Creonte, estejam secretamente de acordo: acabar com a 
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linhagem amaldiçoada. Porém, se a partir daí abre-se o caminho para o surgimento de um 

homem mais individualizado e cidadão da cidade, menos fechado em seu círculo familiar, 

mais responsável diante da cidade e de seus próprios atos, a armadilha está justamente aí. Ao 

perdermos ou ao supormos que perdemos a maldição familiar - com o objetivo de interrom-

per os ciclos intermináveis de vingança que recheavam a mitologia e o cotidiano da Grécia - 

ganhamos a maldição do direito. Esta maldição é sugerida pelo próprio Derrida, “uma mal-

dição inscrita no próprio direito em sua origem assassina.” 1 4   

Creonte é aquele que não pode vir, como o direito, senão após o crime. Herdeiro re-

parador de erros, o rei, que julga possuir a cidade e que se confunde com a cidade que go-

verna, cai na armadilha. Creonte, o que fala em nome da vida, o que se empenha em constatar 

a morte, em silenciar a morte, censura severamente Antígona em seus lamentos afirmando a 

inutilidade de chorar o que não tem solução e louva a celeridade necessária nas decisões de 

um rei. 1 5  Hamlet, o príncipe desajustado, é atravessado pela retidão que o quer impelido, 

sem desvio, ao caminho reto do direito, e amaldiçoa o seu destino que é consertar um tempo 

que anda de revés, um destino que o impele a endireitar as coisas e a sorte que lhe destinou a 

recolocar nos eixos um mundo desconjuntado. Édipo, por sua vez, cega os olhos ao ver a si 

mesmo como o criminoso que tão arduamente procurava ao tentar fazer justiça, vingar a 

morte de Laio e trazer de volta o ajuste para a cidade transtornada e desregrada pela peste. 

Ele descobre que, em sua união incestuosa, o tempo está fora dos eixos e que o semeador é 

também a semente. Em Édipo rei, Édipo é chamado através do oráculo trazido por Creonte a 

solucionar o crime e ajustar a cidade. Em Antígona, é Creonte, por consequência de seu pró-

prio edito, que infunde enfermidade à Tebas, e a notícia disto é trazida pelo profeta Tirésias 

que a tem revelada pelo voo das aves. As aves já não mais emitiam sinais claros e se dilacera-

vam umas às outras por terem provado o sangue do insepulto.  

Derrida não nega, mas afirma a necessidade de que haja lei, questiona, contudo, a 

pretensão do direito como o lugar da justiça. O filósofo, ao problematizar a partir da contra-

posição entre a força que é legitimada e a força que não é legitimada, mostra que, se a força é 

aplicada no direito, a justiça só pode ser algo que excede o direito. Será que é possível uma 

justiça que esteja para além do direito, para além da vingança, uma injunção do espectro que 

não passe pelo assassinato? O pensamento da Desconstrução afirma a justiça como incalcu-

labilidade, a única capaz de afirmar a singularidade do outro. Em Espectros de Marx, Derrida 

pergunta incessantemente pela possibilidade em se ultrapassar a lógica da reparação pela 
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vingança e pelo direito. Em Força de lei, ele nos remete à estranheza de perceber a justiça 

como uma experiência impossível, incalculável, promovendo um descolamento, distinguindo 

e separando direito e justiça, dando ao primeiro um caráter ordinário, calculável, e, à se-

gunda, um caráter extraordinário, incalculável. 1 6  Neste ponto é importante enfatizar que 

muito mais do que colocar uma oposição entre indecidibilidade e decisão, o que Derrida faz 

é chamar atenção para o problema da responsabilidade cuja premissa não seja a aplicação de 

uma regra ou algo programável, ou seja, destituído de responsabilidade, pois, só onde há in-

decidibilidade, há de fato necessidade de decisão, e, portanto, responsabilidade.  

Segundo o filósofo, é preciso a disjunção, a interrupção, o heterogêneo para se dar 

chance a qualquer injunção ou, em outras palavras, a traduzibilidade assegurada, a homoge-

neidade dada, erradicam toda a possibilidade da herança e do porvir. Neste sentido, o espec-

tro é aquilo que dessincroniza e faz-nos voltar a anacronia. Quando Derrida se pergunta pela 

possibilidade de um fazer justiça que não se limitaria a sancionar e a compensar um erro e 

restituir um débito, mas dar, doar para a além do dever e da dívida, temos Hamlet em sua 

hesitação em vingar, em sua não-automaticidade do cálculo, em seu estar fora dos eixos, 

como rastro. No caso de Antígona, é interessante notar que a automaticidade de sua ação é 

sem cálculo, ela calcula com o incalculável. Sua desmesura vem simultaneamente do porvir e 

do passado e sua desproporção se dirige à singularidade e precedência do outro, no caso, o 

seu irmão, em relação ao qual não tem propriamente uma dívida, mas cuja demanda e proxi-

midade não pode ser negada, tampouco, anulada.  

Se por meio da aporia assinalada por Derrida, a análise da peça Antígona não merece 

uma oposição marcada que prioriza Antígona como detentora da justiça insurgindo-se contra 

o tirano, o gênio de Sófocles marca, sim, uma oposição. Creonte fala em nome da vida e pre-

sume saber o que ela é; Antígona se diz amiga dos mortos, nega os deuses Dioniso e Afrodite, 

os deuses da renovação. Antígona, por ordens de Creonte, é confinada viva em uma caverna 

pelo preço de ter, segundo as palavras do rei, amado mais aos mortos do que aos vivos. Não 

obstante a desmedida de Antígona, não podemos deixar de admirá-la em sua hybris. Tocada 

por uma espécie de dever incomunicável, à escuta das leis não escritas, das leis divinas que 

não foram postas pelos deuses, mas que vigem desde tempos imemoriais, 1 7  ela escolhe a 
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morte, mas ao fazer essa escolha, escolhe a vida, ela inclui a morte na vida. “Como serei des-

venturada ali, nem pertencendo aos vivos, nem aos mortos,” 1 8  lamenta ela. A força das de-

terminações de Creonte, afirma Antígona, não foi suficiente para impor a todos os mortais a 

obrigação de transgredir normas divinas e perenes.  O que se revela pelos interstícios do seu 

excesso e desproporção é uma sensibilização hiperbólica à justiça, sua desproporção se dirige 

à singularidade e precedência do outro, anunciando-se, portanto, como afirmação do porvir. 

Antígona, como sua irmã mesma o diz, ama o impossível. O luto é a afirmação do impossível 

e esta é a herança que Antígona nos deixa. Herança que é, como o luto, um trabalho.  
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A vingança de Medéias contra a pena do patriarcado 

 

Carla Milani Damião (UFG)1  

 

Este artigo versa sobre o tema da vingança, considerando a tragédia Medéia de Eurí-

pedes como a referência de desdobramentos crítico-feministas da protagonista. A complexi-

dade de Medéia, espelhada em atualizações do mito, indica discussões sobre a mulher e o 

casamento conduzido pela ideia de amor romântico, sobre a maternidade e o desfecho trágico 

dessas duas instâncias que constituem a figura pública das mulheres há milênios. Medéia, 

por um lado, reúne em si o papel de vilã, de criminosa, de abjeta social; e, por outro, reúne 

uma simpatia interpretativa em função da condição de abjeção social à qual foi lançada. A 

inversão da condição absolutamente adversa imposta a Medéia caracteriza sua vingança mor-

tífera em larga escala. Da condição sem escolha a que foi lançada, Medéia consegue inverter 

a condição de vítima a vitimadora. De sua vingança resulta a aporia de Jasão a quem não 

resta mais escolha alguma, pois estas foram destruídas pela fúria de Medéia, que se torna - 

aos olhos de alguns intérpretes -, na tragédia de referência, uma Erínia. Nas atualizações fe-

ministas do mito, o lado mítico decresce em função do aspecto social e político. À figura da 

mãe filicida opõe-se a mãe perfeita: a Virgem Maria. A reunião dessas duas mães, por meio 

de uma atualização da mesma tragédia, será objeto de análise neste artigo em perspectiva 

feminista. 

 

Introdução 

Conhecemos a complexidade da personagem trágica Medéia2 , seja pelas diferentes ex-

tensões narrativas por ela suscitadas, seja pelos intercruzamentos com mitos semelhantes em 

diferentes culturas3 , ou ainda, pela atualidade que este comporta em diferentes direções. O 

horror causado pela filicida é maior do que os assassinatos que precedem o ato violento de 

                                                 
1  Este artigo resulta de uma cooperação com Márcia Tiburi, desde a apresentação de mesa-redonda no VII Co-
lóquio Internacional Filosofia e Ficção, realizado na UFOP, Ouro Preto, em 2015, às discussões sobre feminismo 
no movimento social conhecido pelo nome PartidA.  
2 Cf.Maggie Inchley, “Hearing the Unhearable: The Representation of Women who Kil l Children”, p. 192, intro-

duz Medéia por meio da marca de transgressão feminina da maternidade, notando que a ela é comum atribuir 
o caráter não-natural, a monstruosidade e a masculinidade.   
3 No folclore hispânico-americano, o mito de La Llorona é conhecido como o fantasma de uma mulher que 
chora pelos filhos que teria afogado em ato de v ingança ao ser traída e abandona pelo marido. Nesta versão, ela 
se afoga. Seu lamento é conhecido em diferentes versões (a mulher de branco, La Malinche) e canção popular. 
Em mitos semelhantes, de outras culturas, a narrativa se repete com algumas va riações. 



vingança contra o homem que a teria traído e abandonado. Pesam na balança de seu julga-

mento, vários aspectos, incansavelmente desdobrados por escritores, intérpretes e estudio-

sos. Nas atualizações do mito, a traição não pode ser justificada isoladamente, sem a situação 

de exílio e da condição de sexo feminino em contexto fortemente patriarcal, sejam mencio-

nadas.  

Por meio da vingança, Medéia consegue reverter sua situação aporética, - em íntima 

conexão com a condição de ser abjeta4  pelo viés da promessa -, ao criar uma emboscada ma-

gistral, principalmente para aquele que sobrevive a sua maquinação, sendo capaz de armar, 

em curtíssimo espaço de tempo, a morte daqueles que eram mais caros a Jasão, i.e. as peças 

centrais da construção de sua nova vida: a jovem esposa, seu pai Creonte, rei de Corinto, e 

seus próprios filhos. O engendramento dessa engrenagem mortífera incluía a própria salva-

ção de Medéia, em acordo prévio com Egeu, rei de Atenas, e com seus antecessores míticos 

poderosos. Ex-machina, Medéia é erguida, impune, sobre a desgraça de Jasão, levando con-

sigo os corpos inertes de seus filhos, impedindo neste ato, o enterro desses pela mão paterna. 

Assistimos ao desfecho de um único dia de sofrimento e de libertação, ao ver Medéia ser 

transportada pelo sol (Helios) numa carruagem, em sublime ato de elevação. 

Neste artigo, seguimos a versão de Eurípedes e algumas referências que servem como 

base de atualização do mito, na contrapartida de certa interpretação que sempre entendeu 

Medéia como uma personagem monstruosa, como feiticeira e mãe desnaturada. O reconhe-

cimento da questão do patriarcalismo que cria a aporia da personagem acuada contra todos, 

seus lamentos sobre a condição de ser mulher, somado à situação de ser a base e o sustentá-

culo do heroísmo do homem que amava, bem como a questão da maternidade, tornam Me-

déia um símbolo da opressão da mulher ao longo da história, repercutindo em teorias recen-

tes sobre o sexo feminino como o outro lado da moeda: a libertação do estado de sujeição. 

Neste contexto, a “voz” de Medéia soa alto em contrapartida à imagem monstruosa que a 

caracterizava, determinando um “lugar-de-fala” das mulheres a partir do rompimento com o 

espaço doméstico de confinação daquela que, historicamente, é sujeita às falas e às penas 

masculinas que guiam o espaço público, político e, neste caso, inclui-se também o narrativo.  

 
A Medéia de Eurípedes (431 a.C.) coloca no centro do palco uma mãe assassina de crianças 
e sua recusa em se conformar aos modos, patriarcalmente determinados, de comporta-
mento. O teatro tem representado Medéia e seu ato de infanticídio repetidamente. O tea-
tro libera uma voz feminina que não só se sente profundamente injustiçada, mas que tam-
bém recusa o confinamento ao espaço doméstico das mulheres. Medéia é altamente crítica 

                                                 
4 Utilizaremos o conceito de abjeção, segundo definição de Julia Kristeva em Powers of Horror. An Essay on 
Abjection.  



do comportamento masculino e da institucionalização de seu poder, ancorada, total-
mente, na linguagem da retórica e da argumentação preservada para os homens. No en-
tanto, também é capaz de evocar os perigosos poderes do engano, normalmente mais as-
sociados à voz feminina. Medéia engana Jasão ao fazê-lo pensar que ela havia aceitado a 
punição de banimento, e afirma sua vingança pelo assassinato de seus filhos. No final da 
peça, sua voz é vitoriosa e impenitente, escapando impune ao transcender o cenário ter-
restre na carruagem do avô divino. (BOEDECKER, 1997, p.127). 

 

 Alguns elementos desta sucinta descrição do mito revelam os traços interpretativos 

úteis aos feminismos que incorporam o mito em sua afirmação política: a crítica de Medéia 

ao comportamento masculino, as condições de submissão das mulheres ao patriarcalismo, a 

afirmação da voz feminina em sua ambiguidade: com a mesma força retórica do masculino e 

com os ardis da fala feminina submissa, utilizada de acordo com seus interesses. Nesta des-

crição, o infanticídio é citado como caracterização da personagem Medéia antes mesmo que 

as condições críticas e sociais do patriarcalismo sejam estabelecidas. Passamos ao primeiro 

ponto de nossa análise, relacionado às indicações desta descrição. 

 

Medéia infanticida  

Infanticídio ou filicídio é o crime atribuído a Medéia na versão de Eurípedes. Em ou-

tras versões do mito, os filhos são abandonados ou mortos por terceiros, mas a ideia da mãe 

infanticida parece se indissociável do mito, vindo à memória seja quando seu nome é aven-

tado, seja quando crimes reais deste tipo ocorrem e o mito de Medéia volta a ser mencionado. 

As interpretações sobre o gesto criminoso de Medéia em relação a seus filhos variam, sobres-

saltando-se algumas, mais do que outras. Quando a Medéia-amante-apaixonada por Jasão, 

por exemplo, possui uma importância maior, ressalta-se a competição com a jovem amante 

de seu esposo, sendo a morte dos filhos interpretada como a representação do desejo de Me-

déia em retornar ao estado imaculado da virgindade.   Ainda em que pese seu amor desme-

dido por Jasão, Medéia teria se valido do assassinato dos filhos para negar o papel ideal de 

mãe e de mulher madura.  

Uma especulação soa estranha a leitores afeitos ao texto da tragédia, qual seja a hipó-

tese do aborto como crime e vingança5 . De fato, ao pé da letra, o texto não oferta esta inter-

pretação nem em perspectiva remota, posto que Medéia é apresentada como mulher madura 

                                                 
5 No VII Colóquio Filosofia e Ficção, apresentamos um v ídeo que supunha esta relação, causando alguma estra-
nheza. Porém, a relação efetuada pode ser justificada principalmente pela condição na qual a mulher se encontra 

diante da criminalização do aborto, mesmo em caso de abuso sexual. O deba te sobre um projeto de lei contro-
verso ocorrido recentemente no Brasil, o qual, na interpretação de feministas causaria um maior constrangi-
mento à v ítima de estupro foi considerado em nosso vídeo sobre Medéia, ao apresentar uma audiência no Se-
nado Federal sobre a interrupção da grav idez nas primeiras doze semanas, - efetuada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) -, na qual pudemos assistir a defesa do projeto de lei (PL5069) sobre a criminalização das mulheres 
v ítimas de estupro, feita por representantes políticos, autoridades religiosas conservadoras e público presente. 



– o que, em parte, revela sua desvantagem -, e seus filhos, no mito, estejam já crescidos, em-

bora ainda crianças. Sob a perspectiva feminista e sua crítica ao patriarcado, esta hipótese se 

amplia, não sendo completamente descartável.  

Utilizamos como referência a análise de Colbert ao comparar o estado de angústia de 

mulheres migrantes que engravidam e que, sem o apoio dos parceiros, acabam por se encon-

trar em situação de abjeção, semelhante a de Medéia, ao terem que enfrentar a maternidade 

sem marido e em pátria estrangeira. 

 
A Medéia de Eurípides estava na mesma posição na qual muitas das mulheres de hoje em 
dia se encontram ao enfrentar o aborto. Muitas são essencialmente exiladas, abandonadas 
pelo pai da criança e por sua própria família. Como Medéia, eles são "o outro" em alguma 
terra estrangeira, vivendo entre estranhos. Talvez estas mulheres sejam novatas na facul-
dade, ou recém-chegadas (imigradas), sem o talento real para exercer a maternidade. Tal-
vez elas sintam que, se tiverem uma criança, perderiam sua influência social ou respeito. 
Elas podem temer ser vistas como "bárbaras". (COLBERT, p.200-201) 

 

  A condição de estrangeira, a de abandono e a de ser vista como uma inconveniência 

em quadro social ajustado seria, portanto, um dos motivos estatísticos de abortos em comu-

nidades de migrantes ou de refugiados, em situação por si só semelhante a de Medéia, sob a 

falta de perspectiva de alteridade e negação de amparo. Não se trata de vislumbrar nesta ana-

logia, uma defesa antecipada do filicídio, mas de perceber a condição de abjeção que traz a 

lembrança de Medéia neste contexto. 

Salvo a pertinência deste assunto particular real6  e o simbolismo despertado pela per-

sonagem mítica, há que se ressaltar que em certas atualizações cinematográficas da tragédia 

de Eurípedes, a cena do filicídio recebe diferentes tratamentos.  Se a cena do ato violento era 

apenas imaginada, a repercussão do crime tramado e executado por uma mulher, caracteri-

zada como alguém que colocou a emoção acima da razão, torna Medéia esta personagem ter-

rível, sombria e desmedida, tal qual a descreve no texto sua ama. O gesto impulsivo e crimi-

noso contra crianças incapazes de reagir à fúria da mãe as torna ainda mais vulneráveis diante 

daquela em quem, sobretudo, confiam e amam.  Percebe-se no gesto de Medéia a interrupção 

da expectativa de uma nova geração, tornando o crime uma típica questão de gênero e de 

                                                 
Cf. comentário de Jarid Arraes, “Questão de gênero”, Revista Fórum Online , 6 de agosto de 2014. Disponível 
em: http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/08/06/experiencia-de-uma-audiencia-sobre-
aborto-senado/ 
6 Ev itamos aqui tratar dos filicídios reais existentes e coletados estatisticamente nos Estados Unidos, cuja ocor-
rência, segundo aponta estudo de 2005, era de uma criança por dia, envolvendo diretamente os pais. Cf. M.G. 
Spinelli, “Maternal infanticide associated with mental illness: prevention and the promisse of s aved lives”, 
American Journal of Psychiatry , 161, 1548-57. A pesquisa foi realizada após o afogamento de cinco crianças 
pequenas pela própria mãe que sobreviveu e foi condenada, em Houston, Texas, ocorrido em 2001. A analogia 
da mãe real com a personagem/mito de Medéia foi estampada em jornais.  



sexo, pois só a mãe é capaz de gerar e dar vida às gerações seguintes. Seu ato extirpador da 

vida elimina o futuro, a herança e a memória das gerações precedentes.  

Nas adaptações cinematográficas, nas quais a cena é mostrada7 , vemos o tratamento 

ambíguo da mãe que sofre, porém longe de se desesperar ou de mostrar gestos desmedidos, 

oscila entre o extremo carinho e delicadeza com os filhos antes de matá-los. É na própria 

interpretação que percebemos a defesa de Medéia contra a imaginação fomentada pelo texto, 

que conferia a ela um caráter monstruoso, mesmo que as razões sejam apresentadas em sua 

defesa, a lamúria e a fúria caracterizam sua ação.   

Apesar de todas as atualizações em torno do mito, é possível ainda encontrar artigos 

que buscam compreender o gesto do filicídio no contexto da magia, como um ato de liberta-

ção. A morte é entendida como regeneração mística e Medéia, sendo mortal, mas aparentada 

de Circe e Hécate8 , todas descendentes de Helios, formaria uma tríade lunar, representando 

os estágios do nascimento, morte e ressurreição. Salvo o interesse investigativo das fontes da 

mitologia, pesquisas nesta vertente evitam as atualizações e buscam justificar a estória em 

seu contexto sempre ambíguo e variado, baseado em diferentes versões. 

 

Medeia-amante-traída por Jasão e por si mesma 

A coragem de Medéia a impede de poupar os próprios filhos. Com toda a ambiguidade  

apresentada, Medéia permanece no limite entre ser vítima e vilã. Escolhe a ira à razão e ao 

perdão, sendo este, aliás, encenado como um passo para que sua ira possa ser esvaída. A ira, 

entretanto, é controlada habilmente, tanto na manipulação do veneno quanto no convenci-

mento utilizado para que Jasão acredite que ela havia aceitado seu novo casamento e perdo-

ado a traição. O êxito desta estratégia, medida e calculada, termina por constituir tanto sua 

ruína, quanto sua libertação. Matar os filhos é uma espécie de auto-mutilação, que não resulta 

no reenlace com Jasão, mas no profundo rompimento com tudo o que significava seu mundo 

familiar e social. Medéia jamais seria aceita em vários dos lugares dos quais escapou após 

cometer um ato violento, seja a favor ou contra Jasão. 

Segundo Márcia Tiburi, “Medéia sabe que toma um caminho errado, faz acordos com 

seu homem, submetendo-se a este, finge uma aliança com ele, rompe a aliança e comete o 

crime. Medéia se dizia coitada, mas agia por injúria; diz desejar nada, mas prefere ir à guerra 

                                                 
7  Temos em mente os filmes de Pier Paolo Pasolini e de Lars von Trier . 
8 Hécate seria filha de Helios e mãe de Circe. Hécate, Circe e Medéia formariam, destarte, a tríade ligada à lua, 
o lado obscuro do pai e avô Helios. 



a ser mãe”.9  Por não gostar de ser mãe, seu gesto parece romper com o ideal de maternidade. 

Disto resulta que a crítica à procriação torna seus filhos instrumentos de vingança contra 

Jasão. Seguindo este raciocínio, Medéia também se torna, ela própria, um instrumento de 

vingança, ao ter sua fúria desencadeada contra o juramento rompido de Jasão. 

Segundo Anne Burnett1 0, havia dois crimes humanos que despertavam o interesse das 

divindades: o rompimento do juramento e o assassinato de parentes ou familiares. Jasão 

adúltero é definitivamente um exemplo daquele que rompe seu juramento. Medéia se trans-

forma neste momento, não mais apenas a mulher apaixonada comum que se viu traída, mas 

um instrumento de vingança das Eríneas1 1 . Segundo Burnett, quando Medéia ascende ao céu, 

amparada por Hélios, ela já não é a mulher que era antes, não apenas após ter destruído um 

reino, o espírito e a vida de Jasão, mas por ter destruído a vida de seus filhos e a continuidade 

da geração descendente de Jasão. A destruição alcança a ela mesma, ao ter se tornado um 

corpo instrumentalizado pela fúria vingativa das Eríneas. 

 

De Ofélia à Medéia: de mulher morta à máquina-assassina  
Lidamos aqui com a hipótese central de Márcia Tiburi1 2  ao fixar uma comparação entre 

duas personagens do universo fictício que simbolizam, pelas ações, determinados tipos femi-

ninos. Medéia, segundo Tiburi, pode ser equiparada a Hamlet, ao se tornar uma “máquina” 

assassina, aniquilando todos ao seu redor. O contraponto é a personagem da mesma peça de 

Shakespeare, Ofélia1 3 .  

Na comparação entre as personagens, a ação de ambos é calcada no ressentimento. De 

que tipo? Segundo Tiburi, como  

 
figura do ressentimento que provém do caráter inevitável de uma experiência de vida, 
como se se tivesse tomado um caminho errado que teve que ser seguido. [...] Medéia pa-
rece ser essa figura, que faz os acordos que faz com seu homem e que só pode sobreviver, 
sendo quem é, quando está sob o jugo desse homem. Ela está sob jugo desse homem, mas 
finge uma aliança com ele; vai ser traída justamente porque esta aliança se rompeu e o 
que sobra é o jugo. Mas, se a aliança se rompe, na verdade, tudo se rompeu: a máscara 
caiu. A aliança da bruxa má que envenena, que mata, que joga todos os jogos, que pratica 
todas as maldades necessárias para que Jasão tenha sucesso nas suas empreitadas, nos 
seus negócios, essa mulher acaba sendo uma vítima de um procedimento que ela mesmo 

                                                 
9 Em entrevista no v ídeo gravado para o evento VII Colóquio Filosofia e Ficção, intitulado “Máquina -Medéia”. 
Não se trata de citação literal, mas de indicação de  autoria e reconstituição de seu argumento.  
1 0 Anne Burnett. “Medea and the Tragedy of Revenge”, Classical Philology , Vol 68, n.1 , June/197 3, p. 1 -24. 
1 1  Na mitologia grega as Erínias representam a encarnação da v ingança. Na mitologia romana são conhecidas 

sob o nome de Fúrias. 
1 2 Idem nota 9. 
1 3 Vale notar que Márcia Tiburi tratou do tema de Ofélia em alguns artigos e em seu pós -doutorado, cujo tema 
das mulheres-mortas foi investigado nas tragédias e pinturas como uma ideologia da morte das mulheres. A 
este respeito, conferir: TIBURI, Márcia. “Ofélia morta - do discurso à imagem”. Revista Estudos Feministas, 
vol.18 n.2 Florianópolis May /Aug. 2010.  



gostaria de ter negado desde o início. Ela gostaria de ter um protagonismo que não teve, 
algo que fica claro no texto, quando diz que preferia ter ido à guerra, mas que não era 
possível. (TIBURI, 2014, 15:30-20:35) 

 

 Como Hamlet, Medéia planeja sua vingança. E, assim como Hamlet não se vinga só de 

seu tio, Medéia torna a “vingança generalizada”. Essa vontade de matar, segundo Tiburi, “é, 

ao mesmo tempo, uma vontade de morrer”, mas que não se realiza no suicídio, embora Me-

déia passe uma boa parte do tempo se lamuriando, falando em morrer, numa espécie de dis-

curso melancólico. Nem ela, nem Hamlet, escolhem o suicídio, porque, ao “jogar o jogo”, sen-

tem-se traídos no próprio jogo. A continuidade que os leva ao plano de vingança cria uma 

espécie de jogo de espelhos, como jogo de consciências. “Uma falsa consciência”, diz Tiburi, 

“colocada sobre a realidade dos fatos. Que realidade é essa? Medéia nunca foi senão usada 

por Jasão, ela nunca foi o amor de Jasão, sempre foi manipulada por ele”. Ao colocar-se na 

posição de parceira e cúmplice, ela parece escolher um lugar melhor do que assumido por 

Ofélia na peça de Shakespeare. Que lugar é esse? De “otária”, diz Tiburi. Porém, Medéia se 

descobre como Ofélia, um momento de “auto-negação”, mas sua saída, mesmo pautada pela 

má consciência, se torna “auto-afirmação”. Como Hamlet, Medéia se sente traída nas regras 

de um jogo. A máquina-mortífera1 4  se volta para aqueles que participam do mesmo jogo e que 

não podem ser poupados de sua existência. 

Ofélia, por outro lado, pode também ser entendida como uma personagem mais radi-

cal do que Medéia em sua opção pelo suicídio. Com este, ela parece eliminar qualquer acordo 

com o poder patriarcal, seja por não criar alianças de fé ou de logro, seja por lhe recusar a 

continuidade por meio da procriação de filhos. Imatura, em seu vestido de noiva bordado por 

flores, faz imergir qualquer esperança de continuidade de um poder com o qual não quer 

jogar, nem como protagonista, nem como “escada” de sucesso para seu homem. Medéia joga 

o jogo até sua vida se tornar também impossível. No entanto, Medéia deixa uma herança 

combativa e útil. Se na mitologia, ela se tornara um de instrumento de vingança das Erínias, 

nos feminismos contemporâneos, ela se torna uma espécie de instrumento retórico. Útil para 

mostrar sua ânsia em combater a injustiça de um mundo que oprime todas as mulheres que 

fizeram alianças com seus homens e procriaram, sendo, por fim, de alguma maneira, aban-

donadas. Ao passo que Ofélia teria impossibilitado o jogo da vida, evitando estar sob o jugo 

do patriarcado. Medéia configura o estereótipo da mulher casada que se torna mãe, mas que 

                                                 
1 4 Márcia Tiburi, ao utilizar essa expressão, faz uma referência à peça de Heiner Müller, intitulada  Die Hamlet-
maschine, de 197 7 . 



ao sofrer a injustiça da traição, transforma-se em guerreira e vingadora da ordem dominante 

e opressora, com a qual, por fim, também negocia.  

A fim de sustentar a radicalidade da personagem de Ofélia, que poderia ser entendida 

apenas como um fracasso pessoal ou uma debilidade feminina, pode-se dizer que em termos 

simbólicos, o fracasso seria do mundo estruturado pelo patriarcado. Shonagh Hill1 5  ao desta-

car a força simbólica do corpo morto da mulher em geral e, em particular, a de outro estereó-

tipo de mulher, a Virgem, diz  

 
A materialidade do corpo da mulher morta a torna resistente à idealização, agindo ao con-
trário da ‘contrapartida feminina – a mãe/a esposa/a amante que aceita o sacrifício, cujo 
corpo pode cumprir o papel mais ‘natural’ de transformar aquela morte em renasci-
mento’1 6. O cadáver de pietà não é o de uma vítima significada, mas uma ressignificação 
inquietante, cuja materialidade frustra a idealização e recusa o papel da Virgem Maria1 7 .  
 

 A “ressignificação perturbadora” do corpo de Virgem Maria possui um impacto na peça 

de referência da autora que não pode ser equivalente ao corpo de Ofélia. Ao inverter o prota-

gonismo do cadáver de Cristo, a representação da pietà morta trai seu papel de mãe ideal e 

abnegada. Ainda assim, o suicídio da personagem de Ofélia sugere a escolha radical por não 

participar do jogo de poder masculino. 

 

Duas Medéias em luta contra o patriarcado: Chega de Medeia (No more Medea, 
1990) de Debora Porter, e A mulher faminta (The Hungry Woman, 1995) de 
Cherríe Moraga1 8  

 
O tema da mãe de duas caras talvez seja a representação  

do poder maligno da mulher ao doar vida mortal .1 9 

Podemos afirmar que o aspecto social e político se impõe na cena teatral contemporâ-

nea em suas adaptações da tragédia, principalmente ao retirar o elemento soteriológico con-

vencional, o deus ex-machina da tragédia de Eurípedes, para sobrepor a este opções próprias 

da personagem que se tornam, segundo Jones2 0, o “ícone da criminalidade feminina”. Tornar 

                                                 
1 5 Shonagh Hill. “Articulating the Abject: Metamorphosis in Marina Carr’s The Mai”, Platform, Vol. 4, No. 1, 
Staging Gender(s), Spring 2009, p.44-59. 
1 6 Idem, ibidem, p. 51 . Hill está se referindo à peça de teatro de Marina Carr, The Mai, e citando Susan Cannon 
Harris em Gender and Irish Drama. Indiana: Indiana UP, 2002. 
1 7  Idem, ibid., p.51. Tradução da autora deste artigo.  
1 8 Nesta div isão 3, seguimos algumas das descrições No more Medea por Mina Choi, em Revision of Euripides’ 

Tragedies by Contemporary Women Playwrights.  Ohio, The Ohio State University, Dissertation, 2013; e algu-
mas indicações a The Hungry Woman de Tany a Gonzalez, em “The (Gothic) Gift of Death in Cherríe Moraga's 
"The Hungry  Woman: A Mexican Medea”, Chicana/Lat ina Studies, Vol. 7 , No. 1  (Fall 2007), pp. 44-77 Published 
by :  Mujeres Activas en Letras y  Cambio Social (MALCS).  
1 9 Julia Kristeva, 1982, p.167. 
20 Silas Jones, American Medea: An African American Tragedy  de 2002. 



Medéia trivial só aumenta sua complexidade, relegando um lugar secundário a Jasão, que 

deixa de ser a fonte exclusiva de paixão da trama.  

Em The Hungry Woman, de 2001, da escritora Cherríe Moraga, por exemplo, inventa-

se uma Medeia mexicana que é lésbica e mãe. O pressuposto de Moraga, escritora chicana, é 

de criar um espaço narrativo alternativo pós-colonial ou “descolonizador” e anti-patriarcal 

do mito de Medéia, revisando o tema do filicídio.  

O tema da morte está relacionado a vários aspectos, à literatura do realismo mágico, à 

religião ocidental, ao feminismo, às práticas culturais indígenas e à adaptação do elemento 

gótico, normalmente filiado à tradição anglo-saxã2 1 . A morte é re-conceitualizada como lugar 

de sacrifício e de redenção.  

A mulher faminta é uma ficção futurística sobre a volta de Medéia a Aztlan, após um 

período de exílio. A personagem é chicana e feminista, e a razão de seu exílio foi o amor por 

uma mulher, Luna. Jasão é casado com uma mulher mais jovem e pede a guarda de Chac-

Mool, filho dele com Medéia, à altura dos treze anos de idade.  Medéia resolve assassiná-lo 

para não deixar que retorne ao lugar onde fora traída por todos. O que a cega não é um desejo 

violento, fruto de ciúme ou de paixão por Jasão, mas o de proteção do filho. Ela é julgada e 

aprisionada no hospital psiquiátrico da penitenciária. É nesta circunstância que Medéia é 

apresentada ao leitor, entre duas lembranças: a visão assombrada de seu filho morto, que a 

perdoa, e seu passado político feminista. 

Por um lado, Medéia é uma personagem realista, por outro, fantástica. A morte apa-

rece como crime e como salvação. O tema da abjeção é claro, seja pelo lado realista, seja pelo 

gótico-fantástico. Existem várias referências ao gótico como um elemento ficcional do que é 

abjeto2 2 . A afirmação de sua sexualidade como lésbica, não desmerece a importância de Jasão 

na trama, porém, dele Medéia espera apenas reconhecimento e não amor. O desejo é deslo-

cado da relação marital, de tal maneira, que o ciúme não pode ser mais a causa do filicídio. A 

figura abjeta de Medéia é reunida a outras da mitologia chicana, entre as quais a figura de La 

Llorona é a mais evidente, ao lado de La Malinche. Na peça, essas figuras arcaicas do imagi-

nário popular parecem sempre lembrar às mulheres reais o papel que lhes cabe na sociedade 

patriarcal, aparecendo sempre como “monstros transgressores” do amor maternal. 

                                                 
21  Cf. Tany a Gonzales, “The Hungry  Woman – A Mexican Medea”, p. 1 . 
22 A respeito do gótico, confira-se artigo da autora intitulado "O desprezo, a cólera e o riso: o filme 'The Butcher 
Boy ' de Neil Jordan sob uma perspectiva aristotélica", publicado na revista Nuntius Antiquus, vol.2, n.2, 2015. 



A peça se concentra na morte como libertação, no amor e sacrifício, na violência e no 

amor, e na ideia de que o assassinato do filho é uma espécie de suicídio de Medéia. O conde-

nado é Jasão e seu comportamento abusivo com Medéia. O elemento místico do sacrifício do 

filho seria conectado a outro elemento do imaginário cultural arcaico, Coatlicue, uma enti-

dade próxima a Virgem de Guadalupe, a mãe indígena de todos os deuses. Segundo a lenda, 

Coatlicue é mãe dos deuses e pode dar vida ou matar seus filhos. Apoiada nestas referências 

culturais e mitológicas, portanto, o assassinato de Chac-Mool surge imerso em magia, sacri-

fício e graça. Ele aparece para Medéia na prisão, não como um fantasma, mas como uma 

presença viva, admitindo a graça recebida pelo assassinato materno e libertando Medéia de 

seu sofrimento. 

O final trágico transportado para um futuro recomposto pelo amor – que surge por 

meio da morte – não compõe um final feliz, obviamente, mas cria um contraponto com a mãe 

no exílio, apátrida, inserindo seus filhos numa pátria, a seu ver, melhor, sacrificando a criança 

caso seja obrigada a retornar à terra natal, em cujo berço só há traição. Mais uma vez, o limite 

transposto pelo apátrida é vingado com a morte. Podemos dizer que a “mensagem” feminista 

para mães e apátridas não é a mais alentadora nesta peça. Ao mesmo tempo, o sentido de 

abjeção ganha um relevo agudo e importante. 

Em Chega de Medéia de Debora Porter a monstruosidade da personagem é transfor-

mada em cena prosaica, pós-filicídio. O protagonismo feminino abre a narrativa com o mito 

de Pandora, aquela que – ao contrário de Medéia – trouxe infortúnio não só ao marido Jasão, 

mas a toda humanidade, por não resistir à tentação de abrir o jarro interdito. Jasão não é 

eliminado, apenas deslocado para a função patriarcal, de forma a enfatizar a condição de 

“bárbara” de Medéia, de não civilizada, de irracional, daquela que, enfim, age sem pensar. Na 

peça de Porter, Medéia comete o infanticídio e é enviada ao exílio do além, onde inusitada-

mente encontra a Virgem Maria. As duas voltam para terra e mimetizam os hábitos das mu-

lheres contemporâneas. 

O contraste entre as duas personagens é claro: de um lado, a mãe filicida e estrangeira; 

de outro, a idealização materna, personificada pela tradição cristã em toda sua perfeição. Des-

tes extremos surge um encontro entre duas mulheres que preferem empreender uma busca 

por autoconhecimento, independentemente das mãos – ou das penas - masculinas que as 

forjaram. Em comum há a perda de seus filhos, tragicamente assassinados direta ou indire-

tamente por uma instância de poder e domínio patriarcal.  

O encontro entre duas mulheres “famosas”, por razões diferentes, é marcado pela sur-

presa, pela imaginação e por um aspecto fortemente trivial. Após identificarem as penas dos 



escritores-fabuladores que compuseram suas personagens e reclamarem das atualizações ao 

longo dos séculos que as levam de volta ao sofrimento, elas retornam ao mundo real contem-

porâneo e vão a um “shopping-center”. A Virgem Maria havia comprado um véu azul e Me-

déia, uma espada e um cinto com ornamentos. Os objetos simbolizam o que o público espera 

ver nelas: a mãe que acena de longe protegida pelo véu da santidade e a mãe assassina. 

Olhando os objetos, as duas personagens acabam por perceber-se como produtos, ou do des-

tino, ou da justificação religiosa.  

Além do aspecto corriqueiro do “ir às compras”, as duas personagens manifestam um 

gosto por filmes e resolvem discutir o filme americano de 1982, A escolha de Sofia (Sophie’s 

Choice). O enredo que, a esta altura, é quase de comédia, e sem dúvida, demolidor dos dois 

mitos em questão, inverte a situação de ajuizamento, transformando-as de personagens, em 

público. As duas são severas críticas frente à escolha realizada por Sofia e resolvem reencenar 

o momento da escolha, assim descrito por Mina Choi: 

 
Quando Maria interpreta Sofia e escolhe seu filho para viver, Medéia grita "Assassina! mãe 
desnaturada!", como se ela estivesse esperando por esse momento, como se ela mesma 
nunca tivesse vivido essa situação. Medéia lembra que ela, como Sofia, foi forçada a fazer 
uma escolha impossível. Na pele de Sofia, Maria finalmente percebe o sofrimento de Sofia 
como uma mãe que permitiu que sua filha fosse morta, ao escolher seu filho em um sis-
tema injusto. (CHOI, 2013, p.56).  
  

É durante a encenação do episódio dramático do filme que suas próprias tragédias são 

reveladas. Ambas percebem o aprisionamento temporal e narrativo no qual se encontram, à 

mercê de construtores-homens dos mesmos mitos. A Virgem Maria diz a Medéia que ela pró-

pria se vê como uma “vítima das circunstâncias” e critica esta proposição que retira Medéia 

da condição de apaixonada-aprisionada-ensandecida, por ter si transformada numa proposi-

ção política. Ao dizer-lhe que ela é uma mulher e não uma espécie de consequência datada de 

uma situação política, ela amplia a crítica para a instrumentalização que o feminismo faz de 

Medéia, tornando-a não apenas um resultado da situação política, mas uma representação da 

condição política de gênero que vitima as mulheres em todas as épocas rendidas ao poder 

patriarcal.  

O tema do autoconhecimento e o prosaísmo revelam apenas duas mulheres, criando 

uma espécie de movimento catártico de Medéia, ao introduzirem em cena uma terceira mu-

lher, uma mulher jovem anônima. Ela caminha indiferente a todos e prepara um banho na 

banheira, na qual entra vestida. Antes que voltemos a lembrar de Ofélia, a cena da banheira 

é reunida à dor de Medéia ao lamentar os filhos mortos. Na fusão sugerida entre memória e 

cena, a água se tinge de vermelho, aliviando Medéia de sua agonia interna e libertando-a do 



mito. A estória termina com Maria e Medéia se desfazendo dos objetos inconscientemente 

adquiridos: o véu e a espada. Este final supõe a realização do propósito de autoconhecimento 

da escrita, despertado não apenas pelo sexo feminino, mas pela perspectiva crítica de mulhe-

res autoras, sobre o gênero feminino, criado e desenvolvido ao longo da história em funções 

matriciais. Não se quer aqui atribuir culpa às narrativas originais, ao contrário, por meio des-

tas, o gênero se constitui e se afirma na repetição ambígua de papéis, seja em sua afirmação 

irreflexiva, seja na denúncia e transformação dos papéis de mãe: a ideal e a desnaturada. 

 

Considerações finais 

Tendo em vista a referida situação ambígua, com base na ideia de abjeção ou de ins-

trumentalização crítica do mito de Medéia, retornamos à compreensão inicial do sentido de 

abjeção.  Nem sujeito, nem objeto, o abjeto, segundo Kristeva, remete a uma instância ame-

açadora interna e externa que, não é baseada em um co-relacionismo. Diferentemente do que 

ocorre na relação que constitui a subjetividade moderna entre sujeito (autônomo) e o outro, 

o objeto. Instância incerta e impensável, o abjeto é ao mesmo tempo próximo e inalcançável. 

Não se trata de algo definitivamente sujo e imoral, mas algo permeado por ambiguidade, por 

exemplo, um criminoso com boas intenções, uma mãe terna e frágil que se torna premedita-

damente cruel. A própria lei, de acordo com Kristeva, sugere fragilidade ao ser insuficiente 

para deter o crime: “Qualquer crime é abjeto, porque chama a atenção para a fragilidade da 

lei, mas o crime premeditado, o assassinato astucioso, a vingança hipócrita são ainda mais 

abjetos porque aumentam a exibição de tal fragilidade” (KRISTEVA, 1982, p 13). Trata-se 

também de uma operação psicológica, por meio da qual o sujeito ou grupo se constituem com 

base na exclusão de tudo o que possa ameaçar suas próprias fronteiras de identidade. Ao 

atribuir-se às mulheres um lugar determinado na sociedade, especialmente o de esposa e 

mãe, criam-se simbolismos para as que não estão adequadas a este lugar. Neste caso, a soci-

edade patriarcal cria um poderoso simbolismo de demonização das mulheres, relacionando 

a este tudo o que é impróprio, irracional, pecaminoso, sujo, mau, etc. O abjeto ameaça, de um 

lado; de outro, promete o colapso das identidades coesas que rejeitam a alteridade que lhe 

escapa ao controle. 

 As circunstâncias sociais que envolvem Medéia e seu crime denuncia, para as feminis-

tas, a alegada situação de abjeção. Tal situação que inclui o não pertencimento ao social, pode 



se tornar ainda mais trágica quando se tem em mente o infanticídio entre as mulheres escra-

vas2 3 . Os motivos, sob a perspectiva de algumas feministas, são semelhantes aos de Medéia: 

atos criminosos de mulheres ocorrem em sociedades que não lhes permite viver integral-

mente. Interromper a herança patriarcal e poupar os filhos de ser cidadãos de “segunda 

classe”, que terminariam repetindo os atos de Jasão, torna a intenção de Medéia digna e sim-

bolicamente significativa da opressão sofrida por mulheres em diferentes intensidades e si-

tuações culturais.  

 Quanto à pena masculina, podemos pensar que Eurípedes – entre outros autores de 

Medéias, mas Eurípedes principalmente – revela o predomínio patriarcal da sociedade grega, 

bem como os clamores e dores da mulher Medéia, contra esse predomínio. Ter sido usada e 

traída por Jasão, não o torna herói na cena. O tema da vingança por meio da escrita de autoras 

de Medéias feministas e pós-coloniais continua a lidar com a narrativa anciã e com o nome 

da personagem, de maneira a não só instrumentalizar suas críticas ao patriarcalismo, mas a 

salvar, em Medéia, o que lhe fere como injustiça. As narrativas transformam a trama original 

e mantém o apelo de libertação da condição de opressão, ao romper a aporia, vivenciada pela 

personagem antes do exercício calculado de sua vingança. Esta, entretanto, é menos impor-

tante ou exaltada, ao evitar os ardis da personagem de Eurípedes na articulação concentrada 

de sua vingança. Esta capacidade de vingança dissimulada que Eurípedes fornece a sua per-

sonagem, não protagoniza o ato de libertação, pois a caracteriza como engano e mentira que, 

ao ser reunida ao ato criminoso, conforma a imagem de monstruosa daquela mulher que de-

veria simplesmente aceitar seu destino. 

Talvez, portanto, possamos concluir dizendo que as Medéias feministas aqui citadas, 

vingam-se de outra maneira, particularmente em “Chega de Medéia”, ao transformar o gê-

nero da tragédia em gênero de comédia. Ambas as narrativas vingam-se também, ao descon-

siderarem o sexo masculino como a causa principal dos atos violentos de Medéia. A situação 

da mulher-Medéia já é de exílio, nos dois casos, exílio da pátria e, de maneira redundante, do 

domínio patriarcal. O oikos é negado e o ethos, afirmado à distância. O ato violento volta a 

ocorrer sob a ameaça de retorno à pátria, em A mulher faminta. Em Chega de Medéia, o ato 

arbitrário de escolha ocorre por meta-encenação, um jogo que revela a potência da violência 

e a impotência do ato, no qual o limite entre vítima e vilã permanece bastante permeável.  

 

 
 

                                                 
23 Cf. Celia Wren, “In Medea Res: Ancient Greek Femme Fatale”. American Theatre, April, 2002. p.60. 
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De exílio em exílio:  
a vingança extrema de Medeia na arte contemporânea 

 

Francisca Luciana Sousa da Silva1  

 

Na presente comunicação, pretendemos delinear a dimensão estética da vingança na 

ópera Kseni – a Estrangeira, de Jocy de Oliveira (2004/2005). O tema central da obra é a 

diferença – e a intolerância por ela provocada. Para isso, ela resgata a figura de Medeia, per-

sonagem da mitologia grega que, casada com Jasão, é trocada por uma princesa e banida de 

Corinto. Como vingança, enfeitiça o vestido de noiva da princesa e mata os próprios filhos. 

Para Jocy, Medeia é símbolo da mulher "transgressora, desterrada, imigrante, denegrida, dis-

criminada", que "preferiu levar em seu carro de fogo a alma de seus filhos mortos a deixá-los 

como parte de um mundo que lhe havia negado o direito de ser diferente". Esse é um dos 

motes da transposição do mito para nossa época, que, pelo filtro da compositora, é recriado 

sob o signo da intolerância: vivemos a época da "invasão pela riqueza natural", da "destruição 

da identidade", da "cruzada da paz, que abandona às margens os feridos apátridas, em nome 

de códigos de comportamento", da "discriminação de povos por suas crenças". Kseni – a Es-

trangeira não segue nenhuma linearidade. Não há uma trama, um enredo, um encadeamento 

de ações. A narrativa é fragmentada, trabalhando simultaneamente com diversos signos re-

lacionados tanto ao mito de Medeia como à concepção contemporânea de guerra (Cf. “Cul-

tura/Música, Estadão, 05/10/2006). “Transgressora. Imigrante. Bárbara. Terrorista. Mu-

lher”. Estas são algumas das palavras-chave presentes na partitura que explodem no vídeo e 

na voz das sopranos ou atrizes. A vingança é nomeada na composição “Medea - Profecia”, em 

que se lê/escuta: “Meu corpo, minha única arma, / minha vida e minhas utopias / envoltos 

em fumaça / explodem numa vingança extrema, / transformando-me na mulher eterna (...)”. 

Como aporte teórico, consideramos a Ethica Nicomachea (I 13 – III 8) e a Retórica (Livro II, 

1, 1378a; 2, 1378b, 1379a), de Aristóteles; Magia e técnica, arte e política – Ensaios sobre 

literatura e história da cultura, de Walter Benjamin (Obras Escolhidas I, 2012) e ainda Os 

males da ausência, ou A Literatura do Exílio, de Maria José de Queiroz (1998). 

 

 

 

                                                 
1  Mestre em Literatura Comparada pela UFC. E-mail: luveredas@yahoo.com.br 



KSENI – A Estrangeira. A vingança extrema de Medeia 
 

Tudo o que sei é de um quarto vazio e de tua sede de v ingança. 
(Jasão na peça Medeia: 1  verbo, de Sérgio Roveri, 2014) 

 
 Um vulto desponta no horizonte. De onde vem, para onde vai? Sua voz ressoa entre 

gritos e sussurros, corta o ar... Que nome tem? Como a chamam? Como chamá-la? Ela é a de 

“muitos dons” (pamphármakos), neta ou filha do Sol. Onde quer que vá ou esteja, ela é Kseni, 

a estrangeira. 

 Sem ser baseada na tragédia de Eurípedes (431 a.C.), pelo menos assim o declara a 

autora, “Kseni - A estrangeira”, de Jocy de Oliveira (2004/2005), aborda o mito atemporal 

de Medeia, enfocando um ponto de vista político da mulher discriminada, desterrada, imi-

grante, transgressora. Em “Medea Ballade”, composta para a soprano Sigune von Osten, 

ainda em 2002, assim ela é descrita: “Dona da magia, transgressora, heroica, guerreira, ter-

rorista, bárbara, mulher”. São conceitos ou atributos que há muito são postos em questão. 

Hoje interessa-nos associá-los aos atos de vingança perpetrados por essa mulher, símbolo de 

um passado ostensivamente contemporâneo: “Traída, denegrida, discriminada, desterrada”; 

“Que assassinou os filhos, que assassinou a rival”; “Que entregou ao amado o Velocino de 

ouro das riquezas naturais de sua terra mãe e, pela magia, propiciou a ele o poder globaliza-

dor”. O texto da ópera-teatro, na voz de Gabriela Geluda, segue ressoando: em palcos, praças, 

telas. Seu grito, seu canto de dor também se faz ouvir em outras produções, como o docu-

mentário Defensorxs (2015), produzido pela ONG Fábrica de Imagens em parceria com ou-

tros tantos colaboradores nas cinco regiões do País; e o longa Samba, filme francês de 2014, 

dirigido e escrito por Olivier Nakache e Éric Toledano, com Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, 

Tahar Rahim e Izïa Higelin nos principais papéis. O filme aborda a questão dos imigrantes 

irregulares na França. 

 Trata-se de um contexto profundamente beligerante, pautado em discursos hegemô-

nicos tantas vezes confrontados por vozes da resistência, vozes tidas e ditas subalternas (SPI-

VAK, 2014). São essas vozes que ecoam na ópera de Jocy valendo-se do mito de Medeia, que 



não se limita à vingança por ciúme, e da estética da guerra, preludiada por Walter Benjamin 

(1936) e reforçada por outros pensadores, como María-José Ragué Arias: 

 
Hoje, na Palestina, na Argélia, fala-se da síndrome de Medeia. Porque Medeia não é a 
assassina de seus filhos, e sim a mulher que não quer dar filhos a todos os Jasões que, 
todavia, dominados pela ambição de poder, destroem seus filhos, destroem a humani-
dade. É a resposta coletiva das mulheres que, submetidas pela ideologia masculina, se 
convertem em mães de heróis mortos. Os modelos patriarcais têm identificado mulher-
mãe-nação-pátria com guerra-morte. A síndrome de Medeia é a da mãe que oferece filhos 
à pátria, a das mulheres reprodutoras de heróis mortos. 
(...) 
Vivemos num mundo em guerra, uma guerra aberta ou encoberta. Vivemos numa huma-
nidade que se destrói, num mundo no qual é já imprescindível falar de desenvolvimento 
sustentável. A viagem de Jasão e os Argonautas pela conquista do Velocino de Ouro para 
retomada do poder continua todavia e pode levar-nos à autodestruição. Medeia não quer 
filhos de sangue, filhos para a guerra, para a morte. Medeia ama e é traída. Medeia rechaça 
este mundo quando busca a si mesma, como indivíduo, como ser autenticamente humano. 
É um monstro? Talvez o seja, talvez seja uma heroína que luta por um mundo melhor 
ainda que seja às custas de seu próprio amor e dor. Todas – ou quase todas – as interpre-
tações e “leituras” são possíveis. Este é o caráter polissêmico do mito. Estas são pelo me-
nos as possíveis conclusões às quais nos leva a leitura de algumas versões contemporâneas 
do mito de Medea. 
(ARIAS, “La interminable muerte de los hijos de Medea” In: LÓPEZ & POCIÑA, 2002, p. 
69) 
 

Em Kseni, cada cena corresponde a uma partitura, com trechos falados e cantados: 

“Medea profecia” (inspirada numa melodia medieval francesa em Langue d’Oc), “Revenge of 

Medea”, “Who cares if she cries”, “Nenhuma mulher civilizada faria isso” e “Medea Ballade”. 

O texto é falado em alemão e português e a parte cantada faz uso de palavras em grego e 

outros idiomas, a exemplo do que é mostrado nos vídeos.  

 Uma montagem híbrida que mescla elementos futuristas (figurino da orquestra, por 

exemplo) com notas clássicas e medievais (especialmente nas partituras, mas também na 

composição de algumas cenas). Para além da polifonia musical (GROUT & PALISCA, 1994, 

p. 96), há também polifonia discursiva (Cf. BAKHTIN, 2010, p.11), recorrente em sua obra, 

recebendo cada peça distinto tratamento estético. Na vídeo-ópera que pretendemos investi-

gar, embora só Medeia fale em cena (são duas atrizes interpretando a maga da Cólquida e um 

menino, que faz um de seus filhos e entoa uma espécie de lamento), outras vozes se fazem 

ouvir. Nela dialogam o sonoro e o visual de modo calculado: há lugar para performance étnica 

(abertura), música eletroacústica, instalação (valendo-se da arte do vídeo, que perpassa quase 

toda a montagem), solos. O futuro do passado da referida heroína ganha cores e sons de força 

e leveza, explodem, incendeiam no palco. A ética de uma mulher migrante numa estética po-



tencialmente vibrante. A voz de Medeia ecoa numa pujante explosão cênica. Esta traduz, va-

lendo-se de diferentes códigos (ECO, 2003, 400), referências culturais, estéticas, além de re-

fletir o sentimento de uma época ainda marcada por guerras e violação de direitos. 

 A despeito de outras montagens, especialmente para o teatro, por outros artistas, como 

a que foi nosso objeto de estudo no mestrado acadêmico defendido na Universidade Federal 

do Ceará2 , faz-se necessário conhecer e apreciar o trabalho de Jocy de Oliveira, “a primeira a 

compor e dirigir seguidamente suas peças, apresentando-as no Brasil e no exterior”3 . Ela de-

senvolve um trabalho multimídia que integra música, teatro, instalações, textos e vídeo desde 

1961. É aclamada internacionalmente pela crítica e pelo público, detém inúmeros prêmios, 

como os da Guggenheim e da Rockefeller Foundation, mas parece não passar de uma ilustre 

desconhecida na academia, salvo por alguns artigos publicados, tanto por pesquisadores de 

arte, filosofia ou música, constando apenas uma dissertação sobre seu trabalho multimídia 

no banco de teses da Capes, de Lazlo Rahmeier (2014). O corpus que integra a pesquisa que 

pretendemos desenvolver propõe um passeio entre gêneros: drama lírico ou teatro-ópera? 

Além de utilizar alguns conceitos de literatura comparada, como intertextualidade, influência 

e estética da recepção (NITRINE, 2010), propomos seu cruzamento com os estudos culturais, 

além de delinear outro conceito: intermidialidade como um cruzamento de fronteiras entre 

mídias (CLÜVER, 2011, p. 5). 

Como o exílio ecoa em suas partituras, performances, instalações, vídeos? Como se 

configuram as marcas da alteridade no mito de Medeia, reprocessado por Jocy de Oliveira? 

São vozes em curso ou, simplesmente, ecos? Perderam-se na poeira do caminho, no vento 

que sopra no mar ou no deserto, ou se confundem com as ressonâncias das montanhas? Se-

riam vozes fantasmáticas como parece ser a Medeia retratada por Jocy? O que sugere a pali-

dez de sua face e a tinta negra que a atravessa? Petróleo? Talvez uma riqueza natural que 

pulveriza o mercado financeiro, desestabiliza economias, derruba governos. O Velocino lí-

quido de nossa era líquido-moderna (BAUMAN, 2005, p. 18), que instiga e atiça guerras em 

seu encalço, desde o início... Moeda de troca ainda vigente, mesmo em face do mal que gera 

para diferentes espécies. Sangue negro, sangue humano. Quem ousa proferir um discurso 

contrário, questionar o método, a supremacia, o belicismo injustificado, mas arregimentado 

por potências econômicas? Uma bárbara, estrangeira por excelência, imigrante, há muito exi-

lada de tantas pátrias, sem pátria segura para onde ir ou regressar. Ela por ela mesma. 

                                                 
2 “De exílio em exílio: um diálogo entre Eurípides e Clara de Góes na peça Medea en promenade” (2015). 
3 Texto de abertura da Coleção Jocy  de Oliveira. Vol. 1  (2006).  



Há signos de outros tempos marcadamente presentes no nosso. Daí a recorrência do 

mito: sua força em forma de potência poética, estética e também política (BENJAMIN, 2012, 

181-189.210-212), face às muitas mazelas que assolam milhares de homens e mulheres, ve-

lhos e crianças desterrados, expulsos, violados. Ksenos é o signo que ecoa na 5ª cena, Medea 

Ballade: 

 
Ksenos 
Com a cor da terra, dona da magia,/ desce o morro de destino discriminado dos povos 
esquecidos, 
Dona da magia, transgressora, heroica,/ guerreira, terrorista, bárbara, mulher,/  imi-
grante, miscigenada do mundo chamado terceiro,/ livre, sem pudor de sexo,/ Medea 
Traída, denegrida, discriminada, desterrada,/ Que assassinou os filhos, que assassinou a 
rival 
Que entregou  ao amado/ O velocíno de ouro das riquezas naturais de sua terra mãe/  e 
pela sua magia propiciou  a ele o poder globalizador/ Medea 

 

Quem ela representa? O que ainda tem a nos dizer quando, aparentemente, tudo já foi 

dito e até repetido? Que lugar ela ocupa num mundo que parece não ter aprendido nada com 

as guerras que já travou ou sofreu? Assim ela se pronuncia na primeira cena, Medea Profecia:  

 
Meu corpo, minha única arma, minha vida e minhas utopias envoltos em fumaça, explo-
dem numa vingança extrema, transformando-me na mulher eterna que sobe aos céus num 
carro de fogo – e como filha do sol eu prenuncio aqueles que vêm depois de mim... Multi-
dões de famintos, esquartejados, incinerados, excluídos, sufocados, desorientados... 
 
Eu, kseni pamphármakos, que num ato sacrificial libero meus filhos de seus corpos, sal-
vando-os de seus destinos, pressinto a proximidade daqueles que vêm depois de mim e 
sacrificam seus corpos/bombas contra tanques… 
 
Coro:  Nenhuma mulher civilizada faria isto… 
 
Cuidado! Aqueles que vêm depois de mim preparam o show da guerra, da invasão dos 
territórios por suas riquezas naturais, do extermínio de culturas, da destruição da memó-
ria, da demolição arqueológica … 
 
(...) legalizam a morte e absolvem os matadores em nome da cruzada da paz… 

 
E abandonam à margem os desabrigados, feridos, esqueléticos, exauridos, apátridas… 
 
(...) rotulam de inimigos aos que não compartilham seus códigos de comportamento e a 
discriminação de povos pelas suas etnias, suas crenças. 

 

 O texto exorta, lamenta, grita, lembra feitos e fatos diversos, agruras, incontáveis guer-

ras, violações, sacrifícios. De homens a meninos-bomba. Da guerra do Iraque, quando o texto 

foi concebido, à guerra da Síria e outros tantos conflitos ainda vigentes, como o sino-pales-

tino. A sofisticação das partituras, do cenário, dos figurinos dá lugar à angústia de vidas na 

fronteira, no constante limiar de muros visíveis e invisíveis erigidos com base no ódio, na falta 



de empatia ou mesmo de governança4 . Quantos ficam à margem? Até quando? O tom pun-

gente tem ar profético, como podemos ler nos trechos acima e em outras passagens do texto. 

Como premissa básica com a qual encerra a última cena, Jocy assinala uma das marcas que 

pretendemos aqui delinear: o direito de ser diferente: 

 
Minha voz clamou sem ser ouvida, desprezada pelo marido, segregada no mundo dos 
escolhidos/ Hinekes/minha voz gritou contra a condição da mulher subjugada. (...)/ 
Executo a mais hedionda vingança contra Jasão e seu governo hegemônico que me nega 
morada/ Assassino meus próprios filhos, / uso minha magia num vestido de noiva en-
venenado e mato minha rival. (...)/ Que preferiu levar em seu carro de fogo/ a alma de 
seus filhos mortos a deixá-los/   como parte de um mundo que lhe havia negado/ o direito 
de ser diferente,/ o direito de ser diferente 
 

 A figura feminina, a reiterada busca por uma nova linguagem cênico-musical, a con-

junção de elementos, representativos do trabalho de Jocy de Oliveira, são pontos que nos 

motivaram a lançar luz sobre sua poética, além da dimensão do exílio que a perpassa. 

 Foi buscando entender essas margens (entre o passado e o presente) e o porquê de 

tantas travessias, muitas delas forçadas, que elegemos o tema do exílio, haja vista constituir 

objeto de diferentes interesses, como os já apontados, além de pautar controversas agendas 

públicas e acirrados debates políticos. Como salienta Jan Felix Gaertner, o exílio “tem sido 

um dos temas literários mais produtivos em literatura do século XX” (GAERTNER, 2007, p. 

1), estendendo-se pelo séc. XXI, em associação a temas relacionados a distância, separação, 

deslocamento, desprendimento e diáspora, muito presentes em obras de escritores oriundos 

dos regimes totalitários da região central e da Europa Oriental, como Thomas Mann, Nabo-

kov ou Brodsky. Estes são alguns dos escritores elencados por Maria José de Queiroz em Os 

males da ausência, ou A Literatura do Exílio (1998), no qual discute o lugar do estrangeiro 

no exílio e para além dele. Além de designar o termo, traça um panorama da Antiguidade à 

época contemporânea. Sobre o vocábulo e seus vínculos semânticos, a autora aponta a ligação 

do termo às expressões mal du pays (fr.), homesickness (ingl.), Heimweh (al.). E acrescenta: 

 
Sofrido e padecido por exilados, banidos, desterrados, degredados, proscritos, deporta-
dos, o mal do exílio tanto se inclui num dos capítulos mais pungentes da história universal 
da infâmia como nas páginas da literatura ou no prontuário médico das patologias men-
tais. (QUEIROZ, 1998, p. 20) 
 

 Em diálogo com Agamben, Foucault, Derrida e Deleuze, Isabel Jasinski (2012) afirma 

que o exílio como condição humana e política se funda sobre a prerrogativa da fronteira (p. 

34), uma das categorias de análise que pretendemos investigar, e propõe a seguinte definição:  

 

                                                 
4 REVISTA DA CULTURA, Edição 97, agosto de 2015, pp. 43 -47. 



O exílio define-se, portanto, enquanto uma categoria política de exclusão no campo da 
constituição social, por isso infere-se no âmbito simbólico do homo sacer, amplamente 
estudado por Giorgio Agamben ao questionar as leituras tradicionais da figura arcaica ro-
mana, que se limitam à ambiguidade inerente ao conceito de sacralidade que o determina. 
(p. 35)  
 

 Esse conceito de sacralidade tem particular importância para nossa análise posto alu-

dir, entre outras questões, ao ritual de sacrifício (AGAMBEN, 2010, p. 74), uma das premissas 

do mito referido no título, relido numa chave contemporânea e associado à condição de exílio: 

uma mulher abandonada pelo marido, expulsa da pátria que um dia lhe deu asilo e agora a 

vê como ameaça. Ela deve levar os filhos que teve com aquele que almeja retomar seu status 

de cidadão casando-se com a filha do tirano. Antes de seguir em exílio, ela perpetrará a maior 

das vinganças. 

 
A paixão também é confundida às vezes com a coragem. Os que agem sob o impulso da 
paixão, como feras que se arremessam sobre os que as feriram, são considerados bravos, 
porque os homens bravos também são apaixonados. Com efeito, a paixão, mais do que 
qualquer outra coisa, anseia por atirar-se ao perigo (...).  
Ora, os bravos agem com a mira na honra, mas são auxiliados pela paixão, enquanto as 
feras agem sob a influência da dor: atacam porque foram feridas ou porque têm medo (...). 
Os homens, pois, assim como os animais, experimentam dor quando estão irados e prazer 
quando se vingam (...). (ARISTÓTELES, EM III, 25, 35; 5) 

 

Não há irracionalidade na ação de Medeia, antes motivo e ação bem calculada. Embora 

se porte como leoa, símile utilizada por Eurípides, também se vale da sofística para engendrar 

sua ação. Uma vez exilada, sempre estrangeira... 

E que dizer dessa condição de estrangeiro, entendida como uma construção simbólica 

das relações sociais? Trata-se de uma problemática humana em relação à sua origem, suas 

relações, suas ideias, sua expressão? Para Jasinski (2012, p. 55), há mais de uma leitura pos-

sível: 

A condição de estrangeiro pode ser considerada um estado originário para a humanidade, 
referido ao trânsito de uma situação que nunca permanece a mesma. (...). A condição de 
estrangeiro quebra a estabilidade do estado instituído e a causalidade historicista, é o que 
permite questionar o logos paterno, observa Derrida. Pode ser usufruída em qualquer lu-
gar, um-lugar-qualquer proporciona uma nova visão desmobilizada que atravessa fron-
teiras institucionais, nacionais ou de linguagem. Porém, no limiar de seu ser, entre a pre-
servação e a mudança, o estrangeiro nem sempre deixa de estar subjugado ao sistema 
histórico, condicionado a um sistema ideológico, deste modo exercita sua condição de 
homo sacer5, conforme o entende Agamben, escravo e liberto, humano e divino. O estran-
geiro, de qualquer maneira, é o ser expulso da polis. Exilado fora de si, passa a habitar o 

                                                 
5 Considerado como a figura mais arcaica do direito penal romano, o homo sacer se define como uma categoria 
de pessoa que não pode ser submetida ao ritual de sacrifício, por ser propriedade dos deuses, mas que, no en-
tanto, pode ser morto sem que isso caracterize um crime. Sua especificidade está em sua autonomia, diz Agam-
ben, porque é excluído tanto da comunidade humana quanto do mundo divino, estabelecendo uma zona que 
precede a separação entre sacro e profano, entre religioso e jurídico: “No caso do homo sacer uma pessoa é 



porvir, o espaço da criação, da arte, da ficção que não tem forma ou nacionalidade pré-
estabelecida. 

 

 É nesse espaço da criação, da arte, da ficção em múltiplas linguagens, trazendo a con-

dição de estrangeiro no título da obra em análise e tendo sua autora vivenciado tal condição 

em muitas de suas produções, que optamos por tomar outro símbolo para o que se convenci-

onou chamar poética do exílio (2014) ou literatura do exílio (1998), a qual se opõe ao emude-

cimento próprio do isolamento e “abarca, por si só, um conjunto múltiplo e complexo de te-

mas a explorar” (p. 590). Em vez de um herói, uma mulher de índole controversa, heroína, 

sem dúvida, não afeita a estereótipos, capaz de atos terríveis para dar cabo de seus inimigos 

ou conquistar o que almeja. Uma mulher cuja voz ecoa de muitas formas há muito tempo: 

uma Medeia visceralmente mítica, profundamente arcaica, melodiosamente medieval e acus-

ticamente moderna e contemporânea, portanto fluida, pensando no conceito de “moderni-

dade líquida” proposto por Bauman (2000). Tanto Bauman (2005, 2004, 1998) quanto Stu-

art Hall (2011), entre outros pensadores contemporâneos, remetem à crise da identidade, 

cuja perda de um sentido de si provoca o deslocamento ou descentração do sujeito; anos an-

tes, Bakhtin refere-se ao sujeito descentrado, “em constante devir e em diálogo constante com 

a alteridade, sendo parte de um todo em processo perene de acabamento” (2010, p. 12). Assim 

vem sendo retratada a personagem em questão, sobretudo a partir do século XX.  
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A vingança como afeto social: Toni Morrison e Beloved 

 
Silvio Ricardo Gomes Carneiro (UFABC) 

 

Introdução: vingar por amor 

 Entender as razões da vingança não se limita à perspectiva imediata de seu ato, em 

geral, hediondo. Há toda uma trama, todo um jogo de relações implícito no momento em que 

a descrevemos como “prato a ser servido frio”. Não apenas por ser um caso pensado, mas 

também porque no ato da vingança estão cristalizadas as condições que levam o personagem 

a cometer sua arte.  Nesse sentido, Beloved apresenta a gramática de sua narrativa, no esforço 

de dizer um sofrimento que escapa à linguagem, cuja ponta do iceberg é aquilo que custa a 

ser dito: o infanticídio que se apresenta lentamente na construção das memórias dos perso-

nagens. Pois, o sentimento que move Sethe, a mãe, a cortar a garganta de seu bebê, Amada, 

é sobretudo a descrição de um ato de amor. Um assassinato como vingança diante dos caça-

dores de toda a sua família de foragidos: Sethe corta a garganta de sua bebê diante daqueles 

que levariam a todos como escravos.  

 Fria como a vingança há de ser, o crime é pois a ponta do iceberg. Toni Morrison não 

faz deste gesto o centro de seu livro. É até compreensível, pois, que a autora rejeite compara-

ções com o infanticídio clássico da Medeia. Sethe não mata para arrancar de si todas as mar-

cas de um amor traído ou do isolamento de uma estrangeira que largou tudo e traiu o seu 

povo para a glória de seu Jasão. O ato de amor de Sethe, o infanticídio, é o resultado dos 

afetos sociais gerados em um terreno onde não se aprendeu a amar. Sob os olhos de Paul D, 

seu amante intrigado ao saber do crime cometido, Sethe procura descrever o que tanto de-

fendeu em seu ato. Ao fugir de Sweet Home, a plantation onde os Garner mantinham seus 

escravos, Sethe segue para a 124 da Bluestone Road, terra de negros livres onde encontra o 

território fértil para desenvolver aquilo que jamais aprendera: a amar. Diz a ex-escrava: 

 
(...) Eu era grande, Paul D, e quando abria os braços, havia um espaço enorme para acolher 
minhas crianças. Parece que passei a amá-las mais depois de chegar aqui. Ou talvez não 
pudesse amá-las adequadamente em Kentucky, porque lá não eram minhas de verdade. 
Mas quando cheguei aqui, (...) não havia mais ninguém no mundo que eu não pudesse 
amar se quisesse fazê-lo. Entende o que quero dizer?1  

 

Difícil de entender: como alguém que amava tanto é capaz de uma atrocidade como 

aquela?  

                                                 
1  Toni MORRISON, Amada. São Paulo: Companhia das Letras, 2011; p. 189. 



 Talvez o próprio Paul D tenha a resposta, quando – ainda ignorante do infanticídio - 

apresenta suas primeiras impressões sobre a relação de Sethe e Denver (a única filha que 

ainda permanecera na casa 124, após a prisão de sua mãe). Paul D mal acabara de chegar 

naquele lugar e, em seu primeiro diálogo com as duas moradoras, já pressente o risco dos 

afetos que circulam naquele ambiente. Ele, um ex-escravo que aprendera a nunca se apegar 

a nada ou a ninguém (fixar-se em algum lugar significa aprisionar-se a ele), sabia que, para 

uma ex-escrava  

amar algo assim era perigoso, especialmente se dedicava um amor desses aos filhos. O 
melhor, ele sabia, era amar só um pouquinho; amar tudo, mas só um pouquinho, pois, no 
caso de a coisa sumir, talvez ainda restasse um pouco de amor para a próxima.2 
 

Há aqui uma desmedida na ordem dos afetos. Amar a tudo um pouco ou amar da ma-

neira “densa” (como descreve Paul D em outra ocasião) e grandiosa a tudo que cabe num 

abraço? A vingança surge como efeito disso: seja no infanticídio contra os seus algozes; seja 

no retorno dos fantasmas, do bebê reencarnado na forma de menina crescida que também 

herda a desmedida amorosa.  

 Pois há duas vinganças desenhadas na narrativa de Beloved. A primeira, já descrita, o 

infanticídio daquele pequeno ser, ainda sem nome, indeterminado na sua identidade – em 

um plano frustrado de Sethe contra seus caçadores. Era para que todos (ela e seus 4 filhos) 

fossem encontrados mortos pelos algozes. Vingança incompleta que gerou restos: o fantasma 

do bebê degolado que assombrava desde então a paz da casa 124. Baby Suggs, a “santa” que 

a todos recebia naquele lugar (e outro ser que aprendeu a natureza do amor entre os seus na 

liberdade comprada pelo trabalho de seu filho), reconhecia a sede de vingança daquele fan-

tasma. Dizia a Denver, sua neta, que o fantasma não queria lhe fazer mal e lhe deixaria em 

paz. No entanto, ele perseguia não apenas Sethe, como também a própria Baby Suggs (esta, 

por não evitar o crime). Era preciso cuidado, porque este era um “fantasma insaciável, que 

queria muito amor”.3  

A segunda vingança, por sua vez, vem com a encarnação desse fantasma, a misteriosa 

jovem que se diz chamar por Amada. Ser que surge das águas e passa a ocupar a atenção de 

todos naquela casa 124. Há na indeterminação desta entidade uma fome de amor saciada por 

histórias contadas por Sethe e Denver de um passado que buscavam a todo instante esquecer. 

                                                 
2 MORRISON, Amada, p. 60. 
3 MORRISON, Amada, p. 245. 



Há neste amor faminto de Amada certa desmedida ameaçadora: um desejo tão forte de uni-

dade com sua mãe assassina à sombra de certa vingança pelo abandono na morte. É dúbia a 

intenção de Amada pendurada entre a vingança e o amor.  

Haveria nesta obra, pois, uma vingança que organiza os seus personagens? Ou seria o 

amor desmedido (sentimento fragmentado que atravessa a todos os personagens) o motor da 

narrativa que tem como efeito, uma vingança de outra ordem, uma vingança da literatura 

contra a história de sofrimento? 

 

Economia X Ficção 

 Seria necessário, pois, fazer algumas questões prévias. Primeiramente, por que, nesta 

história, o amor é desmedido? Em segundo, por que ele se manifesta nestas formas de vin-

gança?   

 Sigamos a primeira pergunta a partir das investigações de Toni Morrison. Pois seu li-

vro é o resultado de uma pesquisa extensa sobre um material histórico que se desdobra nos 

fatos e nos jornais dos Estados Unidos ainda divididos por sua Guerra Civil, em que os escra-

vos serviam de mão de obra barata – não importa qual lado do campo ocupem: seja lutando 

por sua liberdade nos exércitos do Norte, seja na manutenção das plantations do Sul.4  Diante 

de fatos tão controversos e tão cheios de sofrimento, Morrison apresenta a dificuldade desse 

escrito:  

 
Ao tentar fazer da escravidão uma experiência íntima, esperava que o sentido das coisas, 
estando tanto fora quanto sob controle, seria persuasivo todo o tempo; que a ordem e a 
quietude da vida cotidiana seria violentamente rompida pelo caos do morto miserável; 
que o esforço hercúleo para esquecer seria ameaçado pela memória desesperada em per-
manecer viva. Para tornar a escravidão em uma experiência pessoal, a linguagem deve sair 
dos trilhos/perder-se em seu caminho habitual [get out of the way].5 

 
Morrison, pois, estava obcecada por este momento rico das ambiguidades, momento 

em que senhor e escravo estão longe de estabelecer uma dialética da reconciliação; momento 

em que resta uma linguagem a perder sua velha gramática.  

Algo que Paul D sabia muito bem quando recorda a história de Sixo – um americano 

nativo, escravo em Sweet Home – que respondia ao administrador da fazenda sobre o “roubo” 

de um porco da seguinte maneira: “Sixo planta centeio que consegue bons preços. Sixo cava 

e alimenta a terra, o que lhe dá mais colheitas. Sixo pega e alimenta Sixo para lhe dar mais 

                                                 
4 V. MORRISON, Beloved, p. 269, cf. RAYNAUD, “Beloved and the shifiting shapes of memory” in TALLY  
(ed.), The Cambridge Companion to Toni Morrison. 
5 MORRISON, Beloved, pp. XVIII-XIX. 



trabalho” (e, portanto, prossegue silenciosamente o raciocínio, Sixo não roubou o porco, mas 

alimentava a força de trabalho que sustenta a economia de Sweet Home).6  Deste raciocínio, 

Paul D observa a reação do Professor (o administrador-capataz): “Apesar de considerar o ar-

gumento inteligente, o professor dera uma surra em Sixo, para mostrar que as definições per-

tenciam aos definidores – não aos definidos.”7  Eis a gramática a ser dispensada na narrativa 

de Beloved – como uma terceira vingança: a vingança da linguagem contra os definidores, da 

ficção versus a cliometria. Expliquemo-nos. 

Beloved é publicado em um momento especial. Em 1987, muito da interpretação tra-

dicional sobre a escravidão nos EUA seria revista em um artifício astuto da escola neoliberal: 

uma releitura da ferida aberta do capitalismo através de uma rede de dados estatísticos ino-

vadores que poderiam ensinar muito sobre as condições da escravidão, dissolvendo antigos 

mitos sustentados por ideologias humanitárias. O livro premiado pelo Nobel de economia, 

Time on the cross: the economics of American negro slavery, de Robert Fogel e Stanley En-

germann sistematizaria pela primeira vez esta leitura histórico-econômica do sistema escra-

vagista estadunidense através da cliometria, um projeto ambicioso, conforme os próprios au-

tores, em que o “reexame da escravidão é parte de um esforço ainda mais ambicioso para 

reconstruir toda a história do desenvolvimento econômico estadunidense sobre impressio-

nantes bases quantitativas.”8  Através de um refinamento das técnicas de dados estatísticos (e 

o auxílio de novos computadores que aceleram a configuração das variáveis), os autores pas-

sam a investigar as condições de vida dos escravos negros, de modo a preparar uma base 

comparativa geral com as condições dos negros libertos do Norte.  

É certo que os autores são honestos (ou cínicos) o suficiente para admitir o limite desse 

processamento de dados, ao afirmar que a cliometria – embora desenvolvida em uma auto-

nomia da linguagem econômica diante dos mitos da interpretação tradicional – tem seus li-

mites. Sobretudo, a incapacidade cliométrica de mensurar os efeitos psicológicos que a escra-

vidão produz. Procura retirar assim da margem de seus dados o campo subjetivo que escapa 

(e o sofrimento de carne e osso nele inscrito). Uma retirada estratégica, pois alcança certa 

vantagem na autonomia das bases quantitativas. Do elenco de mitos desfeitos pelos autores 

através da cliometria, um caso exemplar é o tratamento dado às bases nutritivas distribuídas 

entre os escravos e os brancos. Os autores descrevem seu método da seguinte maneira: pri-

meiro, levantam a estimativa do “suprimento total de alimentos disponível para o consumo 

                                                 
6 MORRISON, Amada, p. 223. 
7  MORRISON, Amada, p. 223. 
8 FOGEL & ENGERMAN, Time on the cross, p. 6.  



humano em determinadas plantations”; depois, dividiam este total conforme o destino do 

suprimento aos negros e aos brancos. Na medida em que não se tem um dado sobre a base 

nutricional dos brancos, toma-se como referência a média nacional do consumo de alimentos, 

concluindo que havia uma “sobrealimentação” por parte dos brancos: com a média estimada 

de 5300 calorias diárias – ao passo que era destinada aos negros 5% do montante geral de 

calorias. Decerto, reconhece-se a miséria calórica destinada aos negros.9  No entanto, con-

cluem os autores: na comparação per capita do consumo nutricional entre os dois grupos 

sociais, havia uma sobrealimentação dos brancos que, por ventura, subestima o consumo nu-

tricional escravo, que era relativamente elevado – sobretudo quando comparado aos traba-

lhadores industriais do norte. Por conseguinte, retirando os efeitos psicológicos do sistema 

escravagista, os autores concluem a existência de uma dieta mais balanceada aos corpos das 

plantations. São dados, como os próprios autores reconhecem, fragmentados – um balanço 

de números que tem sua complexidade e é suscetível a erros de cálculos. Falha que não sig-

nifica nada além de um erro de composição das bases em questão: é parte da 

 
natureza dos erros contidos em diversos corpos de dados que eles [os cliometristas] em-
pregam e as bases que tais erros produzirão estão baseadas nos dados nelas contidos. 
Quando avaliados deste ponto de partida, a evidência recai não apenas em duas categorias 
(bom e mal), mas em uma complexa hierarquia em que existem muitas categorias de evi-
dência e graus variáveis de confiabilidade.1 0 

 
O juízo moral sobre os dados é parte pequena diante da capacidade de arranjos de 

dados e suas hierarquias. Evita assim o juízo moral da interpretação tradicional sobre a his-

tória da escravidão que impede de ver não apenas as pioras que o sistema industrial implan-

tou nos EUA pós-Guerra Civil, como também as virtudes produtivas e de consumo ocultas 

nos sofrimentos da ordem escravagista. Ao fragmentar o escopo dessa história, os cliometri-

stas levantam as virtudes nutricionais, produtivas e a organização social das vidas espalhadas 

nas plantations.  

 Nesse novo arranjo de hierarquias, contudo, alguns mitos da história dos dominadores 

se dissipam. Os autores procuram mostrar quanto os negros eram mais produtivos do que os 

brancos (retirando a pecha de negros preguiçosos presentes na história oficial), procuram 

demonstrar a ordem familiar que organiza as relações sociais dos escravos (retirando a pecha 

de selvagem dos mesmos livros oficiais), a despeito de evitar os efeitos psicológicos da escra-

vidão. Contudo, há aqui algo que Paul D chamaria “devil’s confusion” (confusão do diabo), 

que faz alguém parecer estar bem desde que se sinta mal, quando o sentido das coisas se 

                                                 
9 FOGEL & ENGERMAN, Time on the cross, p. 11. 
1 0 FOGEL & ENGERMAN, Time on the cross, p. 10. 



apresenta no caos do controle e do descontrole.1 1  A astúcia do discurso de Fogel & Engermann 

se dá no fato de evitar falar do sofrimento para constituir o elogio de um novo tipo de sujeito: 

o homem que, ainda escravo, possui as habilidades e competências do trabalhador produtivo, 

organizado em uma unidade familiar economicamente viável e garantidor de sua própria so-

brevida bem nutrida. O escravo narrado em Time on the cross é, curiosamente, o protótipo 

do empresário de si mesmo, o capital humano encarnado. Vejamos a “confusão do diabo” no 

caso familiar descrito pelos autores: 

 
A crença de que a procriação escrava, a exploração sexual e a promiscuidade destruíram 
a família negra é um mito. A família foi a unidade básica da organização social na escravi-
dão. Foi o interesse econômico dos planters que encorajaram a estabilidade das famílias 
escravas e muitos assim o fizeram. A maior parte das vendas de escravos eram ou de fa-
mílias inteiras ou de indivíduos que já tinham a idade em que seria normal a eles deixar a 
família.1 2  
 

Desmontar um discurso como esse, que escapa pelo fragmento dos dados e pela astúcia 

da “confusão do diabo” não é tarefa simples. Pois a mera acusação ideológica é respondida 

com uma série de números contrários e pelo interesse econômico mobilizado pela mão invi-

sível de aparente humanização. A violência contra os corpos escravizados é, na verdade, uma 

escola para o futuro empresário de si.1 3   

Mas talvez aqui, mais do que em qualquer outro espaço, a narrativa de Beloved parece 

como estratégia crítica fundamental: algo que denomino a “vingança da ficção sobre a econo-

mia”. Pois o que interessa Morrisson não é alimentar a imaginação masoquista do leitor que 

observa um corpo negro e feminino que sofre. Como lembra Raynaud, o papel do leitor nesta 

narrativa é outro: no esforço de constituir uma subjetividade escrava (um contrassenso na 

ordem das ideias), Morrison faz o leitor ser sequestrado da mesma maneira que os negros 

foram abduzidos na África. “’Apreendidos como escravos de um lugar para outro, de qualquer 

lugar para qualquer outro, sem preparação e sem defesa’”, o leitor é “chamado ‘a uma parti-

cipação ativa na experiência não-narrativa, não literária do texto, o que torna difícil para [ele] 

assegurar-se em uma aceitação fria e distante dos dados.’”1 4 . Não se encontra na ficção de 

Beloved a Grande História operando: interessam-lhe os fragmentos – pedaços não de uma 

realidade espicaçada pelas estatísticas, mas fragmentos como resultados das vidas estilhaça-

das, que afeta os laços eróticos e a economia das relações de seus personagens, de modo que 

o amor verdadeiro aparece no exagero: no infanticídio do bebê ainda sem nome, no retorno 

                                                 
1 1  MORRISON, Amada, p. 16. 
1 2 FOGEL & ENGERMANN, Time on the cross, p. 5. 
1 3 A comparação é desenvolvida de maneira instigante em PEIRCE, Education in the age of biocapitalism . 
1 4 RAY NAUD, “Beloved and the shifiting shapes of memory”, p. 44 (com citações de Morrison).  



do bebê em busca da necessidade de sua mãe. E o leitor é convidado à experiência desses 

fragmentos, montando o quebra-cabeças da história nas inúmeras perspectivas que rondam 

o crime. Recompor esta experiência é a melhor vingança que Morrison contra a confusão ne-

oliberal.  

 

Sweet Home, 124 e a Clareira 

Morrison não poupa o leitor desta realidade. É interessante notar os espaços em que 

os personagens vivem suas narrativas: Sweet Home, a casa 124 da Bluestone Road e a Cla-

reira. Todos lugares de testemunho da vida fragmentada, que é a “experiência íntima” da es-

cravidão. 

Se atentarmos, Sweet Home, a plantation de onde saíram os personagens centrais do 

romance, seria muito próximo ao lugar da escravidão idílica desenhada pelos números da 

cliometria. Ali, Sethe formaria sua família. Ali, não haviam escravos: todos eram tratados 

para ser homens: comprei-os “como homens, criei-os como homens”, dizia Sr. Garner, o se-

nhor de Sweet Home, “um sujeito bastante duro e bastante sabido para chamar os próprios 

negros de homens”.1 5  Viver como homens faz parte daquela “confusão do diabo”, descrita por 

Paul D, que fazia parecer bem na medida em que se sentia mal. Por isso, toda a memória de 

Sweet Home não é a descrição de um lugar feliz. Se os negros de lá são homens, como dizia o 

sr. Garner, é porque vivem sob as regras do seu senhor. Sethe apenas reconheceu isso quando 

saiu de lá, quando percebeu que em Sweet Home nunca fizera o que realmente decidira, 

nunca pudera amar verdadeiramente seus filhos. Se amava ou se agia, era sob as estritas re-

gras de Sweet Home. Portanto, não amava ou agia como humana, mas como uma coisa que 

o sr. Garner denominava “homem”, como uma definição do definidor, e não do definido. Eles 

“só eram homens de Sweet Home em Sweet Home.”1 6  

Nesse sentido, fugir de Sweet Home e encontrar a casa 124 da Bluestone Road, lugar 

distante de Ohio, lugar de confraternização entre os ex-escravos e outros foragidos da terra 

devastada pela Guerra, parecia ser o encontro com a utopia. De fato, ali – como havia dito 

anteriormente – pode-se verdadeiramente amar; amar exageradamente seus filhos e perce-

ber que Sweet Home era um lugar para nunca mais voltar. Contrário dos espaços rígidos que 

forjavam homens ao sabor do Sr. Garner, a casa 124 era um lugar aberto em que todos circu-

lavam, uma casa alegre,  
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1 6 MORRISON, Amada, p. 150. 



um lugar onde não uma, mas duas panelas ferviam no fogão; onde o lampião queimava a 
noite toda. Forasteiros descansavam, enquanto crianças se divertiam experimentando sa-
patos dos adultos. Recados eram deixados na casa, pois, fosse quem fosse o destinatário, 
com toda a certeza um dia passaria por ali.1 7  
 

Foi este o lugar que Sethe encontrara, e – através de sua chegada – podemos compre-

ender a distância do significado das coisas entre o reino de Sweet Home e a 124 da Bluestone 

Road. 

 Contudo, havia de ser este lugar que seria maculado pelo fantasma do bebê assassi-

nado. Os brancos de Sweet Home – verdade, sem mais a medida do Sr. Garner – encontraram 

ali Sethe e suas crianças. Na invasão dos brancos do território livre, todo o sentido contido lá 

perde o controle. Desde então, estava presente a  

 
noção de que qualquer um que fosse branco podia tirar a vida e a alma de um negro por 
qualquer motivo que lhe desse na cabeça. Eles podiam não apenas castigar, matar ou alei-
jar, mas também sujar. Sujá-los tanto a ponto de eles não gostarem mais de si próprios. 
(...) O que [Sethe] tinha de melhor eram seus filhos. Os brancos podiam sujá-la, mas não 
o que tinha de melhor, sua parte bela e mágica – a que era limpa. 
 

Recusar a tudo isso, a ser homem e mulher de Sweet Home e, ao mesmo tempo, ver 

sua liberdade invadida pela arbitrariedade de brancos que a caçavam, fez Sethe cometer o 

infanticídio.  

 O fantasma foi o preço deste ato, o resto de limpo e sujo que permanece na casa 124. 

Baby Suggs, que comandara durante todo o tempo o território livre daquela morada, sabia 

disso. Não haveria porque fugir dali, ainda que isolados do resto da comunidade, - toda a 

comunidade havia se assustado com o crime hediondo de Sethe, com as notícias do fantasma 

e com o espelho de todos os seus crimes (aos poucos, os demais membros da comunidade 

seguem lembrando seus próprios crimes: Stamp Paid matara sua própria mulher após ser 

vendida ao para satisfazer seu senhor; Ella, outra negra  que era próxima da casa, referia-se 

ao seu senhor como o “mais vil de todos”, dado os crimes e as perversões que ela a fez conhe-

cer). De que adiantaria mudar? “Não existe uma casa no país que não esteja cheia da dor de 

algum negro morto”, dizia Baby Suggs. A própria casa 124 seria propriedade de um branco – 

o abolicionista “negro alvejado”, Edward Bodwin – que quase seria morto pela alucinação de 

Sethe, já totalmente envolvida pela relação com o fantasma encarnado de Amada. Depois do 

incidente com o senhor, novamente a casa 124 se mostra frágil diante do desejo dos brancos: 

os Bodwins pensam em vender a propriedade. Com efeito, fica em aberto quem seria o novo 

proprietário: um outro branco, os antigos negros? Talvez porque isso não mais importe. 
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Quando Paul D retorna para a casa 124, já sem os vestígios do fantasma, percebe que “falta 

alguma coisa” ali.1 8  “Descarregada, a 124 é apenas mais uma casa velha precisando de refor-

mas”. Do ambiente rancoroso e carregado pelo fantasma do passado, a casa 124 passa a ser 

barulhenta quando Amada encarna e toma posse de seu lugar junto à mãe. Descarregada, 

seria um lugar silencioso.  

 A herança maior da casa 124 era, pois, deixar a memória da fragilidade da pouca liber-

dade a todo instante ameaçada pela arbitrariedade dos brancos. Ao prestar contas com seu 

passado, haveria espaço ainda para o amor? Paul D reconhecia em Sethe algo que seria capaz 

de reunir seus fragmentos. Ainda que fragilizada pelo desaparecimento de seu bebê-fan-

tasma, Paul D sente emoções demais por esta mulher, a ponto de sua cabeça doer – como o 

despertar de sentimentos que jamais vivenciara enquanto o último homem de Sweet Home. 

“Ela me junta (...). Os pedaços que sou, ela os junta e os devolve para mim da ordem cor-

reta.”1 9 . Nesse diálogo final, Paul D decide juntar-se à Sethe: “eu e você temos mais ontem do 

que qualquer pessoa. Precisamos de algum tipo de amanhã”. Sethe, absorta em seus pensa-

mentos na filha que desaparecera, nada diz. Até então, seus filhos eram sua melhor parte. Ela 

só desperta quando Paul D, em um gesto carinhoso, lhe diz: “Sethe, você é sua melhor parte”. 

E Sethe, que amou tanto seus filhos, mas nunca a si mesmo, se questiona: “Eu? Eu?”  

 O romance poderia terminar aí. Mas não. Seria preciso dar destino ao amor que aca-

bara de ser despertado. O amor aberto para “algum tipo de amanhã”. Repetidas vezes, Mor-

rison lembra: “não era uma história para se passar adiante”. “Pouco a pouco, todos os vestí-

gios vão desaparecendo, e o que foi esquecido não são apenas pegadas, mas também a água e 

o que tem lá no fundo. O resto é clima.”2 0  Clima que era o modo como Sethe vivia seu fan-

tasma, quando não o amava ainda, “apenas o encarava como algo natural. Como uma súbita 

mudança no clima.”2 1  No entanto, talvez seja aí o único lugar em que o amor não se converta 

em vingança. Pois havia um lugar onde o clima predominava, onde os espaços eram abertos 

e os negros encontravam a sua liberdade: a Clareira, um espaço bem dentro da mata, no final 

de uma trilha conhecida apenas pelos animais daquele lugar, onde Baby Suggs pregava o 

amor, sem exageros, mas aquele que partia do cuidado do coração. Lá, a santa Baby Suggs 

organizava seu ritual:  

 
Chorem (...) Pelos vivos e pelos mortos. Apenas chorem. (...) Aqui, (...) neste lugar, somos 
carne; carne que chora, que ri. Amem essa carne. Amem muito. Lá fora eles não amam 

                                                 
1 8 MORRISON, Amada, p. 316. 
1 9 MORRISON, Amada, p. 319. 
20 MORRISON, Amada, p. 321.  
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essa carne. Eles a desprezam. Nem amam nossos olhos; só querem arrancá-los. Muito 
menos amam a pele em nossas costas. Lá fora eles a açoitam. E, meu povo, eles não amam 
nossas mãos. Essas, eles apenas usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. 
Amem suas mãos! Levantem suas mãos e beijem-nas! Toquem-se uns aos outros com elas, 
acariciem seu rosto com elas, porque eles também não gostam dele. Vocês tem de amar 
seu rosto, vocês! E mais: eles não gostam de nossa boca. Lá fora, irão quebra-la e quebra-
la de novo. Jamais vão dar atenção às palavras e aos gritos que saem dela. O que colocamos 
dentro dela para nutrir nosso corpo será arrancado e substituído por restos. Não, eles não 
gostam de nossa boca. Estou falando de carne. Carne que precisa ser amada. Pés que pre-
cisam descansar e dançar; costas que precisam de apoio; ombros que precisam de braços; 
braços fortes. Meu povo, lá fora eles não amam nosso pescoço ereto. Vocês é que devem 
amá-lo. Ponham a mão nele, agradem-no, acariciem-no. Esse nosso fígado escuro, amem-
no. E também a pulsação do coração que bate. Mais do que os olhos ou pés. Mais do que 
os pulmões que ainda têm muito a esperar para respirar o ar da liberdade. Mais do que o 
ventre que abriga a vida, mais do que as partes íntimas que fazem a vida, devemos amar 
nosso coração. Porque este é o prêmio.”22  

 
Nesta longa enunciação, a ex-escrava dirige-se para os recém-libertos de modo a des-

pertar neles o amor que nunca sentiram. Um amor que atravessa o corpo que nunca fora 

deles. Um amor que faz vida e gera neles certo cuidado de si. Signo que reaparece na figura 

de Denver, que se lança no mundo quando percebe seu próprio fim na loucura do amor mortal 

entre Sethe e sua Amada. Cuidar de si própria era preciso. E, ao fazê-lo, Denver poderia rom-

per com a indeterminação que assombrava a existência escrava. Aqui está o gesto de vingança 

maior da ficção sobre a economia, a quebra do mal infinito que é a confusão do diabo. Denver 

segue viva e provavelmente saiba amar como na Clareira: no cuidado de si que rompe não 

apenas com as condições da escravidão, mas com a própria existência desta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 MORRISON, Amada, p. 107. 



Antônio Vieira e a encenação da vingança 
ad maiorem dei gloriam 

        
Ana Lúcia M. de Oliveira (UERJ/CNPq) 

 

Começo com o óbvio para em seguida tentar escapar dele. Para mim, participar de um 

congresso em Ouro Preto, joia da arte barroca nacional, é sempre um convite para abordar a 

obra do relevante jesuíta Antônio Vieira, cuja oratória é considerada o ponto máximo das 

letras seiscentistas produzidas na então colônia portuguesa na América. 

Tendo em vista o grande espectro de temas abertos neste congresso, centrado nas artes 

da vingança, o caminho mais evidente para abordar a obra do inaciano seria o de examinar, 

em contraponto,  a questão do perdão, que, de fato, na condição de religioso e teólogo, ele 

discutiu amiúde em seus sermões, nas cartas e em outros documentos de sua autoria. No 

entanto, inspirada pelos preceitos retóricos de outro jesuíta célebre no século XVII, Baltasar 

Gracián, de que “toda noticia que cuesta, es más estimada y gustosa” (GRACIÁN, 2004, p. 

73) e ”la verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable” (Ibidem, p. 87), optei por traba-

lhar a temática central da vingança, que, mesmo não sendo tão reincidente nos textos vieiri-

anos, surge em alguns momentos específicos com uma intensidade digna de atenção e estudo. 

Como estratégia para o desdobramento deste texto, inicio por uma articulação desse tema a 

um ponto de relevo que vinca as práticas religiosas e letradas da época: a exploração da morte 

e do macabro; começarei, portanto, com um desvio sinuoso do ponto central escolhido, a vin-

gança, intentando reencontrá-lo ao longo do percurso. Retomando a imagem da elipse, tão 

cara ao pensamento dito barroco, segundo nos esclarece Severo Sarduy  (1988), meu texto 

terá, portanto, um foco duplo, a morte e a vingança, funcionando a obra de Vieira como ponto 

de articulação entre ambas. 

Com as lentes lapidadas por Jean Delumeau (1983, p. 44), em seu relevante trabalho 

de estabelecimento de uma história cultural do pecado, destaco que, para compreender o lu-

gar da morte no imaginário social entre os séculos XIV e XVI, é importante situá-la no interior 

de dois grandes conjuntos explicativos: em primeiro lugar, o longo processo de aculturação 

religiosa e de culpabilização que, partindo dos monastérios, atingiu, por ondas concêntricas, 

camadas cada vez mais amplas da população. Em outras palavras, um aspecto que permite 

compreender melhor a função e o rosto dados à morte pela civilização europeia dessa época 

é o relevo constante atribuído ao contemptus mundi - o desprezo pela vida material, mundana  

-, o qual, ultrapassando o espaço monástico, invadiu um espaço cultural mais abrangente. 

Outro ponto importante é o profundo pessimismo, resultado de grandes tensões acumuladas, 



que dominou os espíritos da época, entre o tempo da denominada peste negra e o fim das 

guerras de religião.  

Delumeau interroga a expressão “familiaridade com a morte”, tão frequentemente em-

pregada pelos historiadores para caracterizar os comportamentos humanos desse período. 

De fato, é notável a constante encenação da morte que então se produz, facilmente perceptível 

em textos e em imagens da época. Como se sabe, o tema da salvação constitui, então, o leit-

motiv do discurso religioso, que leva o homem a pensar incessantemente na morte a fim de 

evitar os pecados que poderiam conduzi-lo ao inferno. Assim, a meditação sobre a morte e o 

convite ao exame de consciência são elementos solidários de um mesmo discurso. Significa 

dizer que a Igreja representou um papel essencial no abandono de uma maneira mais “natu-

ral” de viver a morte, como conclusão de um ciclo vital, "propondo a meditação sobre esse 

término como eficaz método de pedagogia moral" (DELUMEAU, 1983, p. 50).  Não se deve, 

portanto, esquecer que foi o Cristianismo que, se não inventou totalmente a “morte de si” – 

para empregar a bem sucedida expressão cunhada por Philippe Arriès (1977, p. 29.), a qual  

enfatiza a ruptura entre o fado de cada um e o destino coletivo da espécie -, pelo menos a 

ampliou às dimensões de uma civilização. Dialogando com a investigação de Arriès, Jean De-

lumeau traz o foco para os predecessores das grandes vias macabras dos séculos XV e XVI, 

destacando que desprezo do mundo, dramatização da morte e insistência na salvação pessoal 

emergiram em conjunto. 

Expresso em palavras ou em imagens, era recorrente na época o convite ao homem 

para se olhar em um espelho que lhe remetesse a imagem de seu futuro cadáver. Trata-se da 

mesma lição que ensinam todos os corpos dissecados ou em vias de decomposição que a arte 

europeia se compraz em figurar, com uma espécie de realismo provocador, entre o fim do 

século XIV e o início do XVII. Conforme parece evidente, em tal perspectiva, habituar-se à 

morte é obrigatoriamente saber olhar o macabro. Desse modo, a menção ao crânio e ao tú-

mulo figura em grande parte dos textos da época bem como em quadros e ilustrações abun-

dantemente difundidos. Na sintética formulação do historiador cuja reflexão sigo aqui de 

perto:  “Não há caminho para a salvação a não ser através dos cemitérios. O cristão deve viver 

no pensamento da morte” (DELUMEAU, 1983, p. 393). 

Desse modo, pode-se concluir, ainda com Delumeau, que a referida “familiaridade” é, 

antes, forçada, voluntarista, resultante de um grande esforço sobre si mesmo que o fiel deve 

exercer seguindo os ditames da ortodoxia católica. Em vez de familiar, a morte é uma passa-

gem perigosa que só será ultrapassada ao preço de uma vigilância de toda a vida. Diante dela, 

portanto, é necessário ter medo; como corolário desse ditame, todas as evocações são úteis – 



cinzas e putrefação, agonia, trombetas do Juízo e visões do inferno – para impedir que esse 

medo seja dominado, mantendo-o vivo, ameaçador. Com tal finalidade, verifica-se a operação 

de uma “pedagogia traumatizante” (DELUMEAU, 1983, p. 638), centrada no reconhecimento 

de que a morte tem grande eficácia “convertedora”. Sumariando tal processo, pode-se afirmar 

que a expansão do discurso monástico operou a transformação do medo natural da morte em 

um medo religioso do juízo final.  

Importa ainda destacar que tal discurso sobre a morte, oriundo dos monastérios, é 

renovado no final do XVI e início do XVII por religiosos, especialmente os jesuítas, que foram 

em grande parte responsáveis pelo novo florescimento do macabro que se observa especial-

mente no Seiscentos. Émile Mâle (1932, p. 208) atribuiu uma importância decisiva aos Exer-

cícios espirituais inacianos no recrudescimento do macabro cristão que acompanhou a Con-

trarreforma. Estava na lógica da pastoral católica desse tempo apoiar-se no pensamento da 

morte e propor concretamente o rosto desta aos fiéis, como forma de reforçar o temor e obter 

a persuasão para uma vida verdadeiramente cristã; assim, crânios e ossos são frequente-

mente oferecidos pela iconografia a um público mais amplo do que aquele que os textos inti-

tulados “Preparações para a morte”, leitura comum na época, poderiam atingir. Daí a pre-

sença quase obsedante dos principais temas do contemptus mundi no interior de considera-

ções cristãs sobre a morte, mesmo quando redigidas por laicos: o corpo não tem importância, 

a vida é apenas um sonho, frequentemente um pesadelo... De todo modo, a morte permanece 

no centro da pedagogia religiosa, em todos os níveis de operação desta. 

É significativo, a esse respeito, que o macabro induzido pelo contemptus mundi tenha 

provocado no século XVII, em todo o espaço católico, uma floração de pinturas e de gravuras 

consagradas ao tema das vanités ou vanitas. Aos sermões de Bossuet e de Antônio Vieira, aos 

numerosos poemas garantindo que a vida é um “sonho” e que tudo se desfaz “em terra, em 

cinza, em pó, em sombra, em nada” – para citar o verso final de um soneto atribuído a Gre-

gório de Matos (1990, vol. I, p. 507) - responde a Madalena meditando sobre um crânio, do 

pintor Georges de La Tour, dentre um grande número de composições picturais que associam 

o crânio, a ampulheta e uma flor. Além disso, na época, os santos são frequentemente apre-

sentados meditando diante de um crânio, o qual funcionava como uma espécie de “emblema 

da santidade” (MÂLE, 1932, p. 210). 

Em cada época, como se sabe, a Igreja lê o Evangelho através de suas preocupações do 

momento, sua antropologia – que varia – e seus projetos pastorais. Durante o período que 

estudamos, no qual o objetivo maior da ortodoxia católica era o de culpabilizar para salvar, 



dentre os temas traumatizantes da pastoral do medo então dominante encontramos eviden-

temente a morte, cuja exploração atingiu seu ápice no século XVII. 

Para os propósitos da questão central aqui discutida, importa destacar o lugar de re-

levo dos sermões no âmbito da operação dessa pastoral do medo. Nas populações em sua 

maioria iletradas, foi principalmente por meio da oralidade – portanto, pela pregação – que 

a aculturação cristã se realizou. Na breve e esclarecedora formulação de Jean-Claude Schmitt: 

“Maciça, sistemática, repetitiva, a nova pregação parece uma enorme máquina de converter 

as almas” (1999, p. 144). Conforme sublinha o historiador das mentalidades Pierre Chanu 

(1976, p. 30), vista num enquadramento cristão, da idade antiga à época barroca, foi-se pas-

sando de uma morte em que se perdia o conforto comunitário a uma morte pregação.  

Importa igualmente destacar a imagem do Todo Poderoso que a pregação católica pro-

pôs incessantemente aos fiéis até, pelo menos, o início do século XVIII: a de um Deus infini-

tamente bom que, todavia, pune terrivelmente (Cf. DELUMEAU, 1983, p. 447). A difusão do 

medo do Deus juiz, por vezes irado e até vingativo, com todas as suas consequências, no nível 

das massas católicas recorreu, por vezes, a uma tática aterrorizadora que reforçou ainda mais 

o poder clerical. Nas palavras de Jean Delumeau (1983, p. 369): “Para comunicar às massas, 

a pastoral busca os meios mais próprios para impressionar, utilizando os estratagemas capa-

zes de reforçar a autoridade dos sermonistas e de tornar crível essa mistura de culpabilização, 

de ameaças e de consolações que constituiu, durante séculos, o tecido mais usual da prega-

ção”.  

As observações precedentes nos fornecem os dados necessários para o acesso à obra 

sermonística de Antônio Vieira na perspectiva que nos interessa aqui. Acrescento somente 

uma questão bastante relevante, mas que aqui será tratada de passagem: o lugar de destaque 

ocupado pela retórica no século XVII, época que Marc Fumaroli (1980) já denominou de 

“Idade da eloquência”. Para o propósito central da minha apresentação, cabe destacar apenas 

uma observação geral acerca do universo retórico jesuítico. Seguindo deliberações do Concí-

lio de Trento, as retóricas eclesiásticas legitimaram a arte oratória cristã como modo privile-

giado de transmissão das verdades da fé e celebraram o orador cristão como agente primor-

dial da história da Salvação. À luz dessa grande valorização se deve pensar o papel central que 

assume a formação retórica dos pregadores. 

Não podemos esquecer que, além de passar por intensa aprendizagem técnica da retó-

rica no Colégio inaciano da Bahia, onde se formou, Antônio Vieira foi professor dessa disci-

plina. Além disso, os textos oratórios vieirianos — pregados ora entre colonos e índios, ora na 



corte papal, ora no meio de monarcas e dos mais altos dignitários políticos, civis e eclesiásti-

cos — fizeram dele o mais  célebre pregador português de seu tempo.  

Como se sabe, os mestres jesuítas não viam razão para recusar a imitação dos modelos 

pagãos; assim, o principal modelo, teórico e prático, era Cícero, cujo pensamento era impres-

cindível aos novos humanistas, desde que estabelecera a aliança definitiva entre a retórica e 

a filosofia e sintetizara (no De Oratore) o que parecia ser o essencial das regras da oratória 

para a pregação cristã: docere, mouere, delectare. O papel preponderante da actio na arte 

oratória levou Cícero a dedicar-lhe as últimas reflexões do Livro 3 do De Oratore, incluindo 

instruções sobre a voz, os tons (da cólera e da piedade, do temor e da violência, da alegria e 

da tristeza), o gesto, o rosto e o olhar. 

Vieira partilhava com Cícero a convicção de que o discurso só se consuma quando é 

proferido a um auditório, transmitindo não apenas os argumentos e raciocínios veiculados 

pelo verbo, mas ainda comunicando aos sentidos toda a carga passional que só a voz e o rosto 

— os instrumentos mais eficazes da persuasão — podem comunicar. Se a actio era a parte da 

retórica que permitia desenvolver a linguagem do corpo em função das emoções, e se o seu 

principal objeto era a expressão dos afetos, se da actio dependia a eficácia de um discurso ou 

de uma pregação sobre um auditório, é porque ela era considerada o principal instrumento 

de persuasão e, das três finalidades do discurso (docere, delectare, mouere) o mouere ga-

nhara uma importância suplementar. 

Seguindo o célebre preceito retórico de que o orador irado se torna mais convincente, 

Vieira frequentemente lançava mão de uma persona oratória enfurecida, em que por vezes se 

pode ouvir um tom vingativo, como estratégia central para obter a persuasão perseguida no 

ato discursivo. Lembro, por exemplo, o “Sermão do Santo Antônio aos peixes”, proferido por 

Vieira na cidade de São Luís do Maranhão, em 1654, no âmbito das lutas que dividiam jesuítas 

e colonos por causa dos índios, estando ele às vésperas de embarcar secretamente para Por-

tugal em defesa de uma lei para regular a liberdade do indígena em nossa terra. Seu ponto de 

partida é um conceito predicável, retirado das Sagradas Escrituras (Mateus 5:13) – “Vós sois 

o sal da terra” –, em torno do qual o jesuíta desenvolve o tema de que os pregadores são o sal 

da terra e, portanto, devem conservá-la na fé cristã. No papel de intérprete da frase bíblica, 

Vieira explicita a rede de analogias possibilitada pela sua correta interpretação: o termo “Vós” 

se refere aos pregadores, “sal” é a mensagem evangélica, já a “terra” constitui uma referência 

aos moradores do lugar, seus ouvintes. Ao buscar as causas do atual estado de corrupção do 

mundo, localiza-as em falhas dos pregadores (que não pregam a verdadeira doutrina nem 



agem de acordo com ela, mas segundo seus interesses próprios) e dos ouvintes (que também 

colocam os interesses pessoais acima da verdadeira doutrina).  

Afirmando que “nas festas dos Santos, é melhor pregar como eles que pregar deles” 

(VIEIRA, 2000, p. 318), Vieira veste a roupagem de Santo Antônio e, à semelhança deste, se 

dirige aos peixes, uma vez que os habitantes do Maranhão fechavam os ouvidos às palavras 

de Deus. Com uma espécie de ironia vingativa, no fecho do exórdio, incita a todos que não 

querem ouvir a verdade a abandonar o sermão: “quero hoje, à imitação de Santo Antônio, 

voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar 

está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o Sermão, pois não é para eles” 

(2000, p. 319). A partir daí, desenvolve-se uma argumentação inteiramente baseada numa 

construção alegórica1  em que o sermonista, dirigindo-se aos peixes, visa aos homens, denun-

ciando as atrocidades que os índios sofrem na mão dos colonos maranhenses. Para uma eficaz 

consecução de seu objetivo, o jesuíta divide o sermão em duas partes: na primeira, louva os 

peixes e mostra como em tudo são melhores do que os homens; na segunda, tematiza os seus 

defeitos para evidenciar, de forma alegórica, os maiores defeitos dos mesmos homens. Assim, 

nesse engenhoso fingimento construído no texto, há uma constante analogia entre peixes e 

homens: as virtudes deles são, por contraste, a metáfora dos defeitos dos homens e os vícios 

operam como metáfora dos vícios destes. Segue-se um exemplo esclarecedor: 

 
 A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. 
Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns 
aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. [...] Os homens, com suas más e 
perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros (VIEIRA, 2000, 
p. 327). 
 

Buscando evitar mal-entendidos em relação ao verbo “comer” atribuído aos seres 

humanos, tendo em vista as práticas antropofágicas dos índios tão censuradas naquela 

época, o pregador especifica a destinação da crítica: “Cuidais que só os tapuias se comem 

uns aos outros, muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos” (2000, 

p. 327). Para intensificar a censura aos comportamentos dos ditos “civilizados”, e mostrar 

que sua violência superava a dos considerados “bárbaros” e “selvagens”, o engenhoso ser-

monista se concentra na temida ocasião da morte, para destacar que nem aí cessam as 

práticas de violência socialmente tão “naturalizadas”, das quais nos oferece um retrato 

aterrador:  

                                                 
1 Para uma análise detalhada da configuração alegórica desse sermão, cf. OLIVEIRA: 2005, p. 13-30. 



Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. 
Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, co-
mem-no os credores; comem-no os oficiais dos órgãos [...] come-o o médico, que o cu-
rou ou ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma 
mulher, que de má vontade lhe dá para mortalha o lençol mais velho da casa, come-o 
o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que cantando o levam  a enterrar; 
enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. (VI-
EIRA, 2000, p. 328) 

 
Por vezes, para deixar claro que o que está em jogo, em toda essa trama, é a crítica 

ao comportamento dos colonos maranhenses, Vieira transita do plano alegórico para uma 

referência imediata aos seus ouvintes. Mas esse tipo de translação é breve, e estrategica-

mente se apresenta como um aparente descuido, logo corrigido pelo sermonista, como se 

observa nos seguintes exemplos: “Ah moradores dos Maranhão, quanto eu vos pudera 

agora dizer neste caso! Abri, abri estas entranhas; vede, vede este coração. Mas ah sim, que 

me não lembrava. Eu não prego a vós, prego aos peixes.” (VIEIRA, 2000, p. 323).  

Na peroração, o pregador perfaz uma síntese do paralelo desenvolvido ao longo do 

sermão, reafirmando a superioridades dos peixes: “E pois os que nascemos homens, respon-

demos tão mal às obrigações de nosso nascimento, contentai-vos, Peixes, e dai muitas graças 

a Deus pelo vosso” (2000, p. 339). Em suas últimas palavras, recusa o emprego do fecho usual 

de seus sermões - a evocação à graça divina para abençoar seus ouvintes -, com uma justifi-

cativa que desvela sua ironia e até uma ponta de vingança em relação aos colonos que tanto 

perseguiam os jesuítas naquela época, empregando mais uma vez a ambiguidade gerada pela 

dupla destinação de sua mensagem, homens e peixes: “Amém. Como não sois capazes de Gló-

ria nem Graça, não acaba o vosso Sermão em Graça e Glória” (VIEIRA, 2000, p. 340).  

Outro exemplo marcante da mesma temática é o “Sermão da Primeira Dominga da 

Quaresma”, de 1653, em que o pregador, partindo da constatação de que o auditório estaria 

em pecado mortal por manter índios no cativeiro, formula uma proposta de administração 

dos “negócios indígenas” aos maranhenses. Buscando conscientizar os ouvintes acerca do pe-

rigo que suas almas corriam devido à lamentável situação do gentio naquela região, interpela-

os incisivamente: “Sabeis, nobreza e povo do Maranhão, qual o jejum que quer Deus de vós 

esta Quaresma? Que solteis as ataduras da injustiça, e que deixeis ir livres os que tendes ca-

tivos e oprimidos” (VIEIRA, 2001, p. 459). Em seguida, censurando a redução do indígena à 

condição de escravo, ameaça os fiéis, na condição de porta-voz da justiça divina: “Deus me 

manda desenganar-vos e eu vos desengano da parte de Deus. Todos estais em pecado mortal, 

todos viveis e morreis em estado de condenação e todos vós ides direitos ao Inferno” (idem, 

ibid.). Além disso, para reforçar seus argumentos e tentar obter a persuasão da platéia, não 



hesita mesmo em atribuir aos cativeiros injustos dos índios a causa de todos os males que se 

abateram sobre a região, que são lidos, assim, como castigo ou efeito da vingança de Deus: 

“Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem 

trouxe a fome e a esterilidade? Estes cativeiros” (idem, p. 391).  

Talvez uma das imagens mais fortes relacionadas ao tema da vingança seja a que se 

apresenta no Sermão do Espírito Santo, pregado no Maranhão, em 1657, centrado na questão 

da catequese do gentio do Novo Mundo. Na síntese apresentada por Alcir Pécora, o “sermão 

inicia-se pela valorização do trabalho dos missionários, por meio da amplificação das dificul-

dades de entendimento dos ouvintes e das línguas indígenas, e até avança para promover a 

extensão da tarefa da sua conversão ao conjunto dos moradores” (in: VIEIRA, 2000, p. 416). 

Novamente o que está em foco é a crítica aos colonos portugueses que insistiam em escravizar 

os índios, prática a que se opunham os inacianos.  

Para explicar a diferença entre a evangelização dos gentios do Oriente e os das Améri-

cas, o jesuíta constrói uma engenhosa alegoria do catequista como escultor, lidando com ma-

teriais diversos: o mármore e a murta. Contrasta as estátuas de murta, facilmente modeladas, 

mas logo desfeitas com o rápido crescimento da planta, com as estátuas de mármore, cuja 

matéria oferece muita resistência, mas, uma vez entalhadas, revelam-se muito duráveis. Em 

seguida, faz corresponder às primeiras a disposição dos índios quanto às crenças e práticas 

cristãs, tão ligeiros em aceitá-las quanto em abandoná-las; às segundas, a de povos do Velho 

Mundo, por muito tempo avessos à pregação, mas que, uma vez convertidos, se mantêm fir-

mes na nova fé.  

Isto significa dizer que a inconstância dos índios impunha ao missionário a tarefa de 

ser um jardineiro fiel, sempre obrigado a exercer uma constante reevangelização das almas 

selvagens. Face à “confusão verde” constituída por tais estátuas, ou seja, face à proliferação 

monstruosa da diferença na nova terra, a tarefa missionária de conversão do gentio pressupõe 

a tentativa de, deparando-se com a irredutibilidade da cultura do selvagem, tentar reduzi-la 

ao Mesmo da sua2 .  Claro está que, nessa ótica, os selvagens, desmemoriados, são almas mal 

nutridas que, por não conseguirem digerir ou reter o alimento espiritual trazido pelos jesuí-

tas,  o expelem a cada vez –  prática denominada de “bulimia ideológica dos índios”, pelo 

antropólogo Eduardo Vieiros de Castro (2002, p. 190). Por conseguinte, cria-se a necessidade 

de uma tarefa incansável de catequese entre aqueles que não têm capacidade para conservar 

o aprendido.  

                                                 
2 Para maiores desdobramentos da análise desse sermão, cf. OLIVEIRA, 2011, p. 29-50 



No sermão em foco, passa-se da bruteza das gentes à tópica da dificuldade das línguas, 

caracterizadas como “desconhecidas, escuras, bárbaras, e que não se pode entender” (VI-

EIRA, 2000, p. 417); a analogia entre a multiplicidade de línguas da região amazônica e o 

episódio bíblico de Babel é a eficaz estratégia empregada pelo orador, segundo se atesta no 

seguinte trecho: 

 
Pela muita variedade das línguas houve quem chamou o rio das Amazonas rio Babel; mas 
vem-lhe tão curto o nome de Babel como o de rio. Vem-lhe curto o nome de rio, porque 
verdadeiramente é um mar doce, maior que o mar Mediterrâneo no comprimento e na 
boca. [...] E vem-lhe curto também o nome de Babel, porque na Torre de Babel [...] houve 
somente setenta e duas línguas, e as que se falam no rio das Amazonas, são tantas e tão 
diversas, que se lhes não sabe o nome, nem o número. As conhecidas até o ano de 639 [...] 
eram cento e cinquenta. Depois se descobriram mais, e a menor parte do rio, de seus imen-
sos braços, e das nações que os habitam, é o que está descoberto. (VIEIRA, 2000, p. 418) 

 

Essa passagem mostra claramente a configuração do rio Amazonas como imagem viva 

de Babel, uma engrenagem que produz uma indômita proliferação de gentes e de línguas bár-

baras, constituindo, por essa razão, “uma ameaça terrível de caos pela permanente geração 

da multiplicidade” (NEVES, 1997, p. 195). Para lidar com essa ameaça, Vieira conclama os 

moradores do Maranhão a se aliarem aos jesuítas na tarefa de ensinar a fé aos gentios, pro-

pondo a utilização de uma surpreendente estratégia, centrada numa inversão de valores, em 

que o ato de matar e de comer se encontra positivado, veneno transformado em remédio, por 

meio da alegoria: “o modo de converter feras em homens, é matando-as e comendo-as: não 

há coisa mais parecida ao ensinar e doutrinar, que o matar e comer” (VIEIRA, 2000, p. 430). 

Eis, portanto, a descrição de uma singular operação de conversão antropofágica, ou antro-

pofagia cristã3, na qual, em meio à trama alegórica que dialoga com o texto bíblico, pode-se 

ler, em linha d’água, a inscrição do violento processo de “compelir a entrar” na fé, que cons-

titui a catequese:  

 
Querendo Deus que S. Pedro ensinasse a fé àqueles gentios, diz-lhe que os mate e que os 
coma; porque o que se mata, deixa de ser o que é, e o que se come, converte-se na subs-
tância e nos membros de quem o come. [...] Ensinaste o gentio bárbaro e rude: e que cui-
dais que faz aquela doutrina? Mata nele a fereza, e introduz a humanidade; mata a igno-
rância e introduz o conhecimento; mata a bruteza e introduz a razão; mata a infidelidade 
e introduz a fé: e deste modo por uma conversão admirável, o que era fera fica homem, o 
que era gentio fica cristão [...] (VIEIRA, 2000, p. 431) 

 

                                                 
3 Para uma interessante articulação entre canibalismo e eucaristia a partir da análise da obra de Vieira, consultar 

PÉCORA,2006,  p. 11-19. 



Perfazendo uma fusão de teologia e política bem característica da pregação pós-triden-

tina, o jesuíta, entrelaçando os temas anteriormente desdobrados, encerra esse passo da ar-

gumentação com a postulação de que, para a consolidação da conquista da terra, a dificuldade 

das línguas e a bruteza dos gentios não são suficientes “nem para desculpar o descuido, nem 

para tirar a obrigação de os ensinar” (idem).  

A última parte do sermão, ponto culminante de sua estratégia persuasiva, está cen-

trada no impactante traçado de uma macabra cena do Juízo Final, em que os senhores terão 

de prestar contas pelas almas dos escravos que não foram conduzidas à luz, devido à sua ne-

gligência. Entremeado a esse clamor por justiça que então se desenha no texto, pode-se igual-

mente ler, em linha d’água, uma espécie de momento de amarga vingança por toda a cruel-

dade e por todo o sofrimento vivenciados pelos cativos, que agora se projetam nas agonias 

infernais dos senhores: 

 

Oh que justiças pedirão sobre vós naquele dia aquelas infelizes almas, de cuja infelicidade 
eterna vós fostes causa! [...] Se Abel, se um irmão pede justiça a Deus sobre o irmão que 
lhe tirou a vida temporal, um escravo, e tantos escravos, que justiça pedirão a Deus sobre 
o senhor que lhes tirou a vida eterna? Se Abel, se uma alma que se salvou, e que hoje está 
vendo a Deus, pede justiça; uma alma e tantas almas que se condenaram, e estão ardendo 
no inferno e estarão por toda a eternidade, que justiças pedirão, que justiças clamarão que 
justiças bradarão ao Céu, à Terra, ao Inferno, aos Homens, aos Demônios, aos Anjos, a 
Deus? Oh que espetáculo tão triste e tão horrendo, será naquele dia ver a um português 
destas Conquistas [...] cercado de tanta multidão de Índios, uns livres, outros escravos; 
uns bem, outros mal cativos; uns gentios, outros com nome de cristãos, todos condenados 
ao inferno, todos ardendo em fogo, e todos pedindo justiça a Deus sobre aquele desventu-
rado homem que neste mundo se chamou seu Senhor? (VIEIRA,  2000, p. 439-440) 

 

Segue-se a encenação de um longo diálogo entre cativos e proprietários no qual jus-

tiça e vingança se alinham, direito e avesso do mesmo tecido discursivo engenhosamente 

tramado pelo jesuíta. Leiamos alguns trechos: 

 
Ai de mim, dirá um, que me condenei por não ser batizado! Justiça sobre meu ingrato 
senhor, que me não pagou o serviço de tantos anos, nem com o que tão pouco lhe custava, 
como a água do Batismo! [...] Ai de mim, dirá outro, que me condenei por não me confes-
sar nas Quaresmas, ou não me confessar a quem me entendesse, e me encaminhasse! Jus-
tiça sobre meu avarento senhor, que por não perder dois dias de serviço, me não quis dar 
nem o tempo, nem o lugar, nem o Confessor que minha Alma havia mister! Ai de mim, 
dirá finalmente o outro, que me condenei por morrer sem Sacerdote, nem Sacramento! 
Justiça sobre meu tirano Senhor, que por me não chamar o remédio [...] me deixou morrer 
como um bruto! Cão me chamava sempre na vida, e como um cão me tratou na morte. 
Isto dirá cada um daqueles miseráveis escravos ao supremo Juiz, Cristo. E todos juntos 
bradarão a seu Sangue (de que por vossa culpa se não aproveitaram) Justiça, justiça, jus-
tiça. (Ibidem, p. 440; grifos meus) 
 



Percebe-se, na parte final da passagem citada, uma sutil estratégia discursiva: ao in-

troduzir o pronome possessivo referente à segunda pessoa do plural na narrativa que então 

parecia envolver personagens fictícios, construídos, a título de exemplo, no diálogo encenado, 

o pregador traz para dentro da cena os próprios ouvintes reais do sermão, isto é, os colonos 

maranhenses que insistiam na escravização dos índios: “por vossa culpa se não aproveita-

ram”. A vingança passa, então a ser dupla: não apenas os escravos se vingariam de seus se-

nhores, com a condenação destes ao inferno devido aos “cativeiros injustos”, mas o próprio 

Vieira, representando os jesuítas, estaria de certo modo vingando a perseguição (e até a ex-

pulsão) de que os membros de sua Ordem foram objeto, por combaterem tais cativeiros. 

Desse modo, pode-se afirmar sinteticamente que os recursos retóricos empregados pelo ser-

monista evidenciam as referências aos condenados ao inferno como apóstrofes aos pecados 

do auditório. 

Para concluir, retomo as palavras iniciais acerca da pastoral do medo e do lugar da 

morte no imaginário cristão da época em foco. Segundo nos esclarece Jean Delumeau, con-

solação e ameaça coabitam o discurso da Igreja, em que se configura uma imagem de um 

Deus com “olhos de lince” – a expressão é do teólogo Jean-Pierre Camus - cuja justiça sobre-

pujava a misericórdia (DELUMEAU, 1983, p. 371). A esse respeito, cito as palavras do jesuíta 

seiscentista francês Jacques Giroust, em seu sermão sobre o inferno: “Que prodígio! Um fogo 

que queima para sempre sem jamais consumir o sujeito ao qual ele está unido e sem jamais 

se consumir a si mesmo... Isso é algo que se poderia julgar impossível, se não soubéssemos 

que tudo é possível a um Deus que se vinga.” (apud DELUMEAU, 1983, p. 447; grifos meus). 
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A vingança dos papas e o “esquecimento” do perdão divino 
 

Eduardo Assunção Franco1  
 
 

O sentimento de vingança contradiz a mensagem de amor proposta por Jesus Cristo, 

que encarregou seu apóstolo Pedro de edificar a sua igreja. Para a hierarquia da Igreja Cató-

lica, Pedro foi o primeiro papa, sendo que Francisco é o 264º. Dentro desse grupo, nomeamos 

alguns como Estêvão VI e Sérgio III (séculos IX e X), Pio XII, São João Paulo II e Bento XVI 

(séculos XX e XXI), que tomaram atitudes que consideramos vingativas. Nosso corpus é com-

posto pela notificação que a Congregação para Doutrina da Fé fez ao ex-frade Leonardo Boff, 

em 1985, por causa de seu livro “Igreja, carisma e poder  – ensaios de eclesiologia militante” 

(1982). Para analisá-lo, utilizamos a teoria semiolinguística e seus modos de organização do 

discurso, de Charaudeau (2009). 

 
Introdução 

 No meio religioso, especificamente no ambiente cristão e católico, valores como o per-

dão, a paz e a misericórdia são pregados pelos grandes líderes, sendo o principal deles o papa. 

Ao longo dos 2016 anos de história da Igreja Católica, vários dos 264 papas que governaram 

a instituição desenvolveram campanhas de paz e deram exemplos de perdão e misericórdia. 

O papa João Paulo II, por exemplo, em 2003, pediu perdão por erros cometidos pela institui-

ção, como a Inquisição e o desrespeito à cultura de vários povos nos trabalhos de evangeliza-

ção. 

 Por mais paradoxal que possa parecer, a vingança também está presente nas ações de 

alguns papas. Essa atitude aparentemente abominável para os cristãos, principalmente os 

Papas que são reconhecidos pela Igreja Católica como representantes de Jesus Cristo na terra, 

está presente em gestos, decisões e campanhas norteadas pela busca de mais poder, vaidade 

e até mesmo pelo rancor. 

 Os cristãos viveram momentos distintos ao longo de sua história, com perseguições e 

mortes na sua fase primitiva; momentos áureos, como durante a Idade Média, na qual alguns 

papas tinham mais poder do que os reis; e uma certa derrocada na época moderna e pós-

moderna, com a redução drástica do número de católicos e aumento do número de evangéli-

                                                 
1  Doutorando em Análise do  Texto e do Discurso pela Faculdade de Letras da UFMG. Orientador: Prof. Dr. 
Wander Emediato. Bolsista do CNPq. 



cos e muçulmanos em alguns continentes. Em todos esses períodos, houve papas que se va-

leram de medidas, algumas delas envoltas do sentimento de vingança, para tentar vencer seus 

oponentes e garantir o espaço da instituição. 

 O certo é que muitos daqueles que tentaram desafiar o poder da Igreja Católica, seja 

questionando seus dogmas de fé, criando dissidências ou simplesmente desobedecendo suas 

normas, sofreram as consequências e enfrentaram a pesada vingança dos papas. Essa vin-

gança resultou em perseguições, punições e até mesmo mortes. Isso deixa claro que as mes-

mas mãos que seguram o crucifixo e abençoam os fiéis seguidores também empunham a “es-

pada” para atacar os opositores e defender seus interesses. 

 

História dos papas 

 No famoso embate que teve com o satanás no deserto (Mt., 4, 8-10), Jesus se recusou 

a se prostrar diante dele e adorá-lo para, em troca, receber o governo de todos os reinos do 

mundo. O filho de Deus ordenou que o demônio se afastasse, pois só deveria adorar a Deus e 

a Ele prestar cultos. Uma prova de que Jesus não estava em busca de poder e riqueza. 

  A milenar história dos papas começa, segundo a Bíblia, quando Jesus escolhe seu 

apóstolo Pedro para dar continuidade à sua obra na terra. 

 

Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder 
da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do Reino do Céu, e o que você 
ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. (Mt. 
16, 18-19). 

  

 Com a morte de Jesus, os papados de Pedro e de seus sucessores dos primeiros três 

séculos do cristianismo foram curtos e conturbados. Azzi (1962) relata que os cristãos foram 

perseguidos pelo Império Romano. Muitos foram presos e vários deles executados. Alguns 

papas tiveram esse mesmo destino, sendo que para sobreviver à fúria dos imperadores era 

preciso professar a fé cristã escondido. Daí a importância das catacumbas, que eram os locais 

onde isso ocorria. 

 A situação só mudou a partir do império de Constantino, no século IV. Azzi (1962) 

comenta que a pujança do cristianismo nessa época é atestada pela construção das Basílicas 

de São Pedro, São Paulo, Santa Maria Maior, São Lourenço, São João de Latrão, São Sebastião 

e Santa Cruz de Jerusalém. A mãe do imperador, Helena, canonizada pela Igreja Católica, era 

a principal incentivadora do filho no fortalecimento do cristianismo. Missas e outros sacra-

mentos religiosos passaram a ser celebrados nas igrejas das principais cidades italianas. 



 Os papas, que até então viviam escondidos e em condições precárias, passaram a ser 

valorizados, ganhando reconhecimento e poder. Azzi (1962) relata que houve época em que 

alguns deles eram mais respeitados que os próprios imperadores. Outros historiadores acres-

centam que alguns papas fizeram bom uso desse poder em benefício dos cristãos e outros 

nem tanto. 

 
Todos os primeiros papas morreram mártires; outros morreram de desgosto no exílio; 
alguns foram assassinados. O papado encontrou adversários ferrenhos. E não escapou do 
mais terrível dos males: o pecado, a corrupção, o escândalo. Não podemos esquecer disso 
ou simplesmente calar. (ANTONIAZZI & MATOS, 1996, p. 48). 

 
 Mesmo considerados infalíveis pelo Concílio Vaticano I (1870), o certo é que a história 

dos 264 papas que governaram a Igreja Católica nesses 201 6 anos teve exemplos de amor e 

ódio, desprendimento e ostentação, conciliação e vingança. Este último sentimento associado 

aos sucessores de São Pedro, aliás, é o tema deste artigo e sobre o qual trataremos a seguir. 

 

Concílio cadavérico 

 É difícil imaginar nos dias de hoje que algum dia um papa tenha mandado desenterrar 

seu antecessor, desqualificando-o em público, despindo-o de suas vestes sacerdotais, ati-

rando o cadáver numa tumba profana e depois deixando que o povo o jogasse no rio Tibre. 

Parece cena de filme de um diretor anticlerical, mas ocorreu, de fato, no final do século IX. 

 De acordo com Azzi (1962), a desagregação do Império Romano, com a deposição do 

rei Carlos III, em 887, trouxe prejuízos para a vida da Igreja Católica. Afinal de contas, o 

Império Carolíngio era um sustentáculo da autoridade papal. O pesquisador (1962, p. 124) 

comenta que sem ele o papa se tornou “um joguete das famílias nobres de Roma. Estas, sem 

respeito algum à dignidade, colocam sobre a cátedra de São Pedro seus familiares ou seus 

favoritos”. 

 O papa Formoso, morto em 896, foi o último dos papas chamados gloriosos do século 

IX. Seu sucessor, Estêvão VI, era dominado pela família Espoleto, mais precisamente pela 

viúva de Guido Espoleto, Algeltrudes. Azzi (1962) a descreve como “mulher terrível”, que do-

mina o filho Lamberto e utiliza o papa como instrumento para realizar seus planos de vin-

gança. 

 Algeltrudes exige que seja realizado um concílio cadavérico. O corpo do papa Formoso, 

que já tinha sido enterrado há oito meses, foi desenterrado, levado para uma assembleia si-

nodal para receber toda sorte de críticas e impropérios. Em seguida, ele foi atirado numa 



tumba profana e, depois, no rio Tibre. Seus defensores resgataram o corpo e o enterraram 

novamente. 

 Uma insurreição entre os romanos levou o papa Estêvão VI à prisão, onde morreu es-

trangulado. Seus sucessores foram Leão V e Cristóvão, que também foram presos e morreram 

no cárcere. Depois deles veio o papa Sérgio III, que Azzi (1962) chama de “feroz e licencioso” 

e cuja vida moral dificilmente será recuperada. Com o propósito de reabilitar Estêvão VI e 

atacar Formoso, o pontífice mandou escrever sobre a lápide do primeiro: “Foi este o primeiro 

a repelir as ignomínias do soberbo Formoso, usurpador da suprema Sé Apostólica". 

 Os motivos que levaram a viúva Algeltrudes, o Papa Estêvão VI e, depois, o papa Sérgio 

III a destilarem tanto ódio em relação ao papa Formoso não são contados por Azzi, mas pela 

virulência da vingança imagina-se que tenha sido algo realmente grave. A misericórdia e o 

perdão, sentimentos cultivados pela Igreja Católica em suas celebrações e documentos, pas-

saram longe do coração desses dois pontífices. 

 

“Santa” Inquisição 

 O mesmo pode-se dizer dos papas que patrocinaram a santa inquisição, desencadeada 

durante a Idade Média para garantir a pureza da fé católica e evitar desvios. Durante séculos, 

milhares de processos foram abertos contra suspeitos e, conforme alguns historiadores, cerca 

de 1,5 mil pessoas, acusadas de hereges ou bruxas, foram queimadas na “fogueira santa”. 

Em Portugal, Feitler (2006) relata que o órgão foi fundado, em 1536, pelo rei dom João 

III. A colônia do Brasil foi logo incluída nas investigações e, conforme o pesquisador, os pri-

meiros bispos da colônia, como dom Pedro Leitão e dom Pedro da Silva e Sampaio, de Salva-

dor (BA); dom Estêvão Brioso, dom Matias de Figueiredo e dom José Fialho, todos de Per-

nambuco, foram fiéis colabores do Tribunal do Santo Ofício. 

 Uma das vítimas do Tribunal no Brasil foi a judia Isabel Mendes, que nasceu em Viana 

(Portugal) e, de acordo com Gorestein (2006) chegou ao Brasil com a família no início do 

século XVII, provavelmente fugindo da Inquisição. A pesquisadora comenta a causa da prisão 

da vítima: 

 

O visitador enviou a Lisboa uma cristã-nova2, Isabel Mendes, para ser julgada como he-
rege-judaizante. Em carta ao padre inquisidor, Diogo da Silva, datada de 19 de agosto de 
1627, Luis Pires da Veiga relata que mandou duas presas de “radice infecta e com muita 
parentela nesta cidade se confessarem; resultaram suas confissões em grande serviço de 
Deus e do Santo Ofício (...) as presas nomeiam infinitas pessoas que lhe querem mal e que 

                                                 
2 Judia convertida ao Catolicismo. 



tudo são falsos testemunhos”. Conta que segue também o parecer de dois padres da Com-
panhia de Jesus: do provincial e reitor e do provincial de São Bento. (GORENSTEIN, 
2006, p. 26 e 27). 

 

 Enviada a Lisboa, Isabel foi considerada insana e portadora de gota coral (epilepsia), 

permanecendo quatro anos presa no Hospital de Todos os Santos. Foi torturada e condenada 

ao cárcere e hábito penitencial. Para Cavalcanti (2006, p. 141), “o tribunal da Inquisição pro-

moveu aquilo que a antropologia do imaginário chamou de substituição e sobrevalorização 

das hierarquias celestes pelas terrenas”. O principal alvo, na opinião do pesquisador, eram os 

judeus/cristãos novos. 

 Podemos acrescentar a esse grupo os protestantes que, após a Reforma Luterana, de-

sencadeada por Martinho Lutero, em 1517, na Alemanha, impulsionaram a Contra-Reforma 

e as Cruzadas. O objetivo era combater os inimigos da fé católica e, para amedrontar e punir 

aqueles que ousavam se bandear para outras confissões religiosas, nada mais eficiente do que 

o Tribunal do Santo Ofício e sua crepitante fogueira. 

 O padre João Huss foi uma das vítimas da Santa Inquisição, no século XV. Segundo 

Soares (1988), um século antes de o frade alemão lançar a base para a Reforma Protestante, 

o também religioso João Huss fez críticas semelhantes à hierarquia da Igreja Católica e tentou 

angariar o apoio das pessoas para forçá-la a mudar. Como ainda não podia contar com o re-

forço da imprensa, acabou executado em 1415. 

  

Papa de Hitler 

 Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), morreram cerca de 50 milhões de 

pessoas, entre elas 6 milhões de judeus. Segundo Cornwell (2000), uma das queixas da co-

munidade judaica e de todos que se indignaram com a carnificina nazista foi a atitude do papa 

Pio XII, que governou a Igreja Católica de 1939 a 1958, ou seja, durante todo o período da 

guerra. O autor comenta que em nenhum de seus pronunciamentos o pontífice defendeu os 

judeus. Nem quando a freira Edith Stein, intelectual judia convertida ao catolicismo, foi presa 

e enviou uma carta ao papa pedindo a intervenção de Pio XII em favor dos judeus, isso ocor-

reu. Ela também foi executada em Auschwitz, em 1943. A compensação veio, mais tarde, com 

sua canonização. 

 Qual sentimento teria motivado Pio XII a agir dessa forma? Descaso, indiferença ou 

vingança contra esse povo que alguns representantes da Igreja Católica acusam de ter execu-

tado Jesus Cristo? Um deles ou a soma de todos esses fatores pode ter motivado a postura 



negligente do papa. Cornwell investigou o caso e publicou o resultado no livro intitulado “O 

papa de Hitler - a história secreta de Pio XII” (2000). 

 Segundo o autor (2000), em 1933, quando as crises econômica e política se agravavam 

na Alemanha e Adolf Hitler conquistava espaço cada vez maior no meio político de seu país, 

o bispo Eugenio Pacelli, que já desenvolvia um trabalho diplomático no país desde a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918), firmou um acordo com o político. Cornwell (2000) relata que 

Hitler e Pacelli firmaram uma concordata que concedia alguns privilégios à Igreja Católica na 

Alemanha, com o propósito de aumentar o seu número de fiéis e, em troca, a instituição não 

faria críticas ou objeções às ações do Führer.  

Na ata da reunião com seu ministério, realizada em 14 de julho de 1933, Hitler declara: 

“Foi concedida uma grande oportunidade à Alemanha com a Concordata do Reich. Criou-se 

uma esfera de confiança que será especialmente significativa na luta urgente contra o juda-

ísmo internacional.” (CORNWELL. 2000, p. 147). Pacelli, de acordo com o autor, contestou 

essa avaliação de Hitler, argumentando que a Concordata era um reconhecimento do Código 

de Direito Canônico e uma garantia de que a legislação da Igreja seria respeitada na Alema-

nha. 

 O Papa Pio XI morreu, em 1939, um pouco antes de Hitler invadir a Polônia, em 1º de 

setembro, e os países aliados declararem Guerra à Alemanha, dando início ao conflito mun-

dial que durou seis. Homem de confiança de Pio XI, Pacelli, na época da morte do papa já 

ocupava o cargo de cardeal Secretário Geral no Vaticano, e era papabile (candidato a suceder 

Pio XI). Os cardeais foram convocados para o conclave e o cardeal Pacelli foi eleito por seus 

pares para ser o novo papa. Para homenagear seu antecessor, ele escolheu o nome de Papa 

Pio XII. 

 A Segunda Guerra Mundial foi iniciada e Hitler empreendeu sua insana luta para con-

quistar novos territórios, espalhando um rastro de violência por onde passava. Os países do 

eixo (Alemanha, Itália e Japão) se colocaram de um lado e os países aliados (liderados por 

Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos) de outro. O discurso nazista tinha que 

convencer os alemães de que o país participava de uma guerra justa e para isso era necessário 

eleger-se um inimigo. Os escolhidos foram os judeus. 

 Hitler construiu campos de concentração onde milhões de judeus, fossem eles homens, 

mulheres, idosos ou crianças, foram presos, torturados, mortos e incinerados. Cornwell 

(2000) relata que essas atrocidades foram denunciadas ao Papa Pio XII que, em momento 

algum, emitiu qualquer crítica oficial ao Füher e aos nazistas. Em sua homilia de Natal, em 

1942, Pio XII defendeu os direitos humanos e condenou os estragos provocados pela guerra, 



porém sem se referir diretamente aos nazistas ou ao extermínio de judeus. Cornwell (2000, 

p. 329) salienta que “o próprio Hitler não poderia desejar uma reação mais enrolada e inócua 

do vigário de Cristo ao maior crime na história humana.” Esse comportamento do papa 

trouxe prejuízos enormes para a imagem da Igreja Católica, vista como omissa. Por esse mo-

tivo, Pio XII tornou-se conhecido como o “Papa de Hitler”. 

 

A força do perdão 

 O perdão é um sentimento defendido por Jesus Cristo em várias passagens bíblicas. 

No Sermão da Montanha, ele ensina que a vingança é o pior caminho e que é preciso perdoar 

mesmo quando somos agredidos: 

 
Vocês ouviram o que foi dito: ‘olho por olho e dente por dente!’. Eu, porém, lhes digo: não 
se vinguem de quem fez o mal a vocês.  Pelo contrário: se alguém lhe dá um tapa na face 
direita, ofereça também a esquerda! Se alguém faz um processo para tomar de você a tú-
nica, deixe também o manto! Se alguém obriga você a andar um quilômetro, caminhe dois 
quilômetros com ele! (Mt. 5, 38-41). 

 

 Como podemos ver, os papas que agiram por vingança não seguiram os ensinamentos 

de Jesus. O filho de Deus trouxe ao mundo uma mensagem de conciliação, amor e perdão. 

Para ele, nem casos extremos como a agressão física justificam o revide e a vingança. Para 

que a humanidade viva em paz, as pessoas devem colocar em prática valores como misericór-

dia, caridade, fraternidade, solidariedade. Por se auto-intitularem representantes de Deus na 

terra, os papas devem ser os primeiros a colocar isso em prática. 

 Nem na hora da sua morte, Jesus quis que seus executores fossem punidos. Na Bíblia 

(Lc. 23, 33-34) está escrito que “quando chegaram ao  chamado ‘lugar da caveira’, aí crucifi-

caram Jesus e os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus dizia: ‘Pai, 

perdoa-lhes! Eles não sabem o que estão fazendo!”. 

 Estudiosos da religião e da teologia católica podem argumentar que apenas Jesus era 

perfeito e os papas são homens como qualquer outros, ou seja, sujeito a falhas. Porém, se no 

Código de Direito Canônico, que rege a Igreja Católica, está escrito que os pontífices são in-

falíveis, existe entre a lei e a práxis um paradoxo que precisa ser resolvido. 

 Nascimento (2006) explica que o filósofo Derrida defende o perdão dentro da pers-

pectiva cristã: 

 
Assim, para ele, só há perdão quando se é capaz de perdoar o imperdoável. Em outras 
palavras se perdoo o perdoável, estou apenas repetindo automaticamente um gesto pre-
visível na lógica do bom-senso. Nada mais razoável do que perdoar o perdoável, pois este 
já se encontra perdoado de antemão, é só uma questão de tempo para que se efetive. Difícil 



é perdoar o imperdoável, tarefa quase impossível perante um século de atrocidades e 
‘monstruosidades’. (NASCIMENTO, 2006, p. 99). 

 

 Para Nascimento (2006, p. 100), só se perdoa o imperdoável quando o perdão é sepa-

rado das formas negociáveis da negociação, ao arrependimento e da anistia, que podem ser 

calculados. “O perdão incondicional ou absoluto, como seu nome já diz, não exige nada em 

troca, não impõe nenhuma condição para perdoar”, escreve. 

    

Arcabouço teórico 

 Para realizar a nossa análise, nos valeremos da teoria semiolinguística e dos modos de 

organização do discurso, desenvolvidos por Charaudeau (2009). O ato de comunicação é 

apresentado pelo autor (2009) como um dispositivo, que congrega o locutor e o interlocutor. 

Compõem esse dispositivo a situação de comunicação, que reúne os parceiros da troca lin-

guageira, determinados por uma identidade (psicológica e social) e regidos por um contrato 

de comunicação; a língua, que forma o material verbal estruturado em categorias linguísticas; 

e o texto, que nada mais é que o resultado material do ato de comunicação. 

 O quarto elemento, que constitui o ato de comunicação, são os modos de organização 

do discurso, aos quais dedicaremos mais atenção por comporem algumas das categorias de 

análise a serem utilizadas para tratar do corpus deste artigo, que apresentaremos mais adi-

ante. De acordo com Charaudeau (2009, p. 75), “o locutor (...) consciente das restrições e da 

margem de manobra proposta pela Situação de comunicação, utiliza categorias de língua 

ordenadas por Modos de organização do discurso para produzir sentido, através da configu-

ração de um texto”. 

 O autor (2009) enumera quatro modos de organização do discurso: o enunciativo, o 

descritivo, o narrativo e o argumentativo. Ele (2009, p. 74) explica que o modo enunciativ o 

intervém na enunciação dos outros três e “sua vocação essencial é dar conta da posição do 

locutor com relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros – o que resulta na construção de 

um aparelho enunciativo”. As três funções do modo enunciativo são: alocutivo (estabelece 

relação de influência entre o locutor e o interlocutor), elocutivo (revela o ponto de vista do 

locutor) e delocutivo (retoma a fala de um terceiro). 

 Charaudeau (2009) explica que o modo de organização descritivo apresenta um 

mundo imutável, que necessita ser reconhecido e mostrado. O sujeito é observador (dá deta-

lhes), sábio (identifica, nomeia e classifica) e descreve com maestria. O autor (2009, p. 157) 

afirma que o “descritivo organiza o mundo de maneira taxionômica (classificação dos seres 



do universo), descontínua (nenhuma ligação necessária entre os seres entre si nem das pro-

priedades entre elas), e aberta (nem começo nem fim necessários)”. 

 Já o modo de organização narrativo constrói o mundo por meio de uma sucessão de 

ações, que se influenciam e se transformam. Charaudeau (2009, p. 157) acrescenta que “o 

narrativo organiza o mundo de maneira sucessiva e contínua, numa lógica cuja coerência é 

marcada por seu próprio fechamento (princípio/fim)”.  O sujeito narrador exerce o papel de 

testemunha dos fatos que vivenciou. 

O quarto modo de organização do discurso é o argumentativo. Charaudeau (2009) co-

menta que a argumentação está relacionada com a retórica dos antigos, que a utilizaram como 

fundamento das relações sociais (a arte de persuadir). Depois de ter vivido um longo período 

de crise e ostracismo, a retórica ganhou novo impulso, no século XX, mais precisamente no 

ano de 1958, na área acadêmica, por meio da publicação dos livros “Tratado da Argumentação 

– a nova retórica”, de Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca; e “Os usos do argumento”, 

de Stephen Toulmin. A abordagem e as perspectivas da utilização da retórica são distintas 

nas duas obras que, só na década de 1970, ganharam notoriedade no meio acadêmico. 

 
Mini-corpus 
 Nosso mini-corpus é composto pela notificação sobre o livro “Igreja, carisma e poder 

– ensaios de eclesiologia militante” (1982), do ex-frade Leonardo Boff, emitida em 1985 pela 

Congregação da Doutrina da Fé, órgão da Santa Sé, no Vaticano. Escolhemos este mini-cor-

pus porque, ao nosso ver, outros dois papas que também adotaram posturas vingativas foram 

São João Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013). Ambos perseguiram e puniram in-

tegrantes da Igreja Católica que adotaram a teologia da libertação. 

Com a revolução russa, em 1917, bispos, padres e outros representantes da Igreja Ca-

tólica sofreram perseguições na União Soviética. Muitas igrejas foram fechadas ou transfor-

madas em museus, religiosos foram expulsos e alguns se tornaram pedintes. O polonês Karol 

Wojtyla, eleito papa em 1978, e seus compatriotas foram vítimas dos comunistas. Ele procu-

rou combater esse “mal” após assumir a cátedra de São Pedro. Conforme Bernstein & Politi 

(1996), João Paulo II se aliou ao ex-presidente norte-americano, Ronald Reagan, para eclodir 

o “império soviético”. O Sumo Pontífice forneceu ajuda financeira ao Sindicato Solidariedade, 

que lutava contra o governo polonês. 

Na América Latina, a teologia da libertação surgiu na década de 1960 com uma pro-

posta de organização política dos pobres, para que eles exigissem dos governos seus direitos 

de cidadãos. João Paulo II, com a ajuda do prefeito da Congregação da Doutrina Cristã, car-



deal Joseph Ratzinger, “enquadrou” todos os representantes da igreja que seguiam essa car-

tilha. No Brasil, a “vítima” mais famosa foi o ex-frade franciscano Leonardo Boff. Ele enfren-

tou uma série de sanções, como o afastamento de ordem (impedido de presidir celebrações 

religiosas), a retirada do cargo de editor da editora Vozes, o silêncio obsequioso e proibição 

de publicar livros e artigos.  

O ex-frade deixou a Ordem dos Franciscanos em 1992, justificando que “a Igreja quer 

tudo e não perdoa nada”. Para esse novo modelo de igreja proposto por São João Paulo II e 

pelo seu sucessor Bento XVI, a “opção preferencial pelos pobres”, feita nas Conferências Epis-

copais Latino-Americanas de Medellín (1968) e Puebla (1978), acabou sendo deixada de lado. 

 Utilizando a teoria semiolinguística e os modos de organização do discurso, propostos 

por Charaudeau (2009), faremos a seguir a análise da notificação da Congregação para a 

Doutrina da Fé, publicada em 11 de março de 1985 e assinada pelo então prefeito da mesma, 

cardeal Joseph Ratzinger. 

 Pelo quadro de situação de comunicação teoria semiolinguística, ao publicar a notifi-

cação sobre o livro “Igreja, carisma e poder – ensaios de eclesiologia militante” (1982), a Con-

gregação para a Doutrina da Fé assume o papel de Sujeito-Enunciador (EUe) considerando 

que seus interlocutores serão os Sujeitos-Destinatários (TUd). Esse locutor e seus interlocu-

tores são seres de fala e compõem o espaço interno do quadro desenvolvido por Charaudeau 

(2009). 

  Existe, contudo, o espaço externo do quadro, composto pelo Sujeito-Comunicante 

(EUc) e o Sujeito-Interpretante (TUi), que são seres sociais. Em se tratando da notificação 

feita em relação ao livro de Boff, podemos considerar que integram o EUc o presidente da 

Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, e, acima dele, o papa João Paulo II, 

representante máximo da hierarquia católica. 

 Vamos considerar que o TUd dessa questão são os interlocutores que recebem as ori-

entações e repreensões do papa e de outros representantes da Igreja Católica de forma tran-

quila e obediente, sem questioná-las publicamente. Já o TUi são os interlocutores que não 

concordaram com a notificação dada a Boff, questionam os argumentos da Congregação para 

a Doutrina da Fé e se manifestam publicamente. 

 Passamos agora à análise do texto da notificação utilizando os quatro modos de orga-

nização do discurso propostos por Charaudeau (2009).  Pelo modo enunciativo, dentro da 

perspectiva alocutiva, a Congregação informa aos interlocutores que o caso teve início a partir 

de uma denúncia da Comissão Arquidiocesana de Doutrina da Fé do Rio de Janeiro, em 1982, 

alertando sobre “erros de leitura e interpretação” contidos na obra. Pelo modo narrativo, a 



Congregação relata que Boff foi notificado no Brasil, respondeu por escrito e enviou cópia à 

Santa Sé. 

 Depois de analisar o livro em seus aspectos doutrinais e pastorais, a Congregação con-

vocou Boff ao Vaticano, em 1984, para lhe apresentar suas “resevas” em relação ao livro. Pelo 

modo descritivo, o texto da notificação diz que “a conversa, que se desenvolveu num clima 

fraterno, proporcionou ao Autor ocasião de expor seus esclarecimentos pessoais, que ele quis 

também entregar por escrito”. Também é informado que o cardeal Ratzinger recebeu os car-

deais brasileiros dom Paulo Evaristo Arns e dom Aloísio Lorscheider em outra sala. 

 Em relato do próprio Boff e de outros autores como Bernstein & Politi (1996), o sujeito-

interpretante (TUi) fica sabendo que o clima da conversa do cardeal Ratzinger com Boff foi 

bastante “pesado” e intimidador. Boff tentou justificar suas críticas, o que não foi aceito pelo 

prefeito da Congregação. Uma das exigências do teólogo brasileiro para se retratar foi que a 

carta de advertência fosse tornada pública, o que não foi aceito pelo representante do Vati-

cano. Também foi negado aos dois cardeais brasileiros, que queriam dar apoio moral a Boff, 

o pedido de participarem da audiência. 

 No aspecto delocutivo do modo organizacional enunciativo, a Congregação invoca o 

nome de Deus para justificar o fato de Boff se ater a questões da Igreja no Brasil e na América 

Latina. A Congregação observa que “a práxis, contudo, não substitui nem produz a verdade, 

mas está a serviço da verdade, que nos foi entregue pelo Senhor”. 

 Quatro pontos são escolhidos pela Congregação para a Doutrina da Fé para questionar 

o livro “Igreja, carisma e poder” (1982). O primeiro deles diz respeito às críticas que o autor 

faz à estrutura da Igreja Católica. Pelo modo de organização argumentativo, o prefeito da 

Congregação utiliza as falácias ad hominis e da autoridade para desqualificar Boff, que acusa 

as lideranças de constituírem uma hierarquia como “resultado de uma férrea necessidade de 

se institucionalizar” e se escudarem sob o manto de Deus. 

 Em resposta e se valendo de tais falácias, a Congregação (1985) acusa Boff de se valer 

de um relativismo eclesiológico supra delineado “no qual se desenvolve e se explicita um pro-

fundo desentendimento daquilo que a fé católica professa a respeito da Igreja de Deus no 

mundo”. 

 O segundo ponto levantado pela Congregação diz respeito ao dogma e à revelação. A 

estratégia argumentativa utilizada pela Congregação é a do aspecto delocutivo do modo de 

organização enunciativo. Para responder às críticas de Boff ao “dogmatismo” que sobrepõe 

os dogmas e leva à repressão da liberdade dos que têm pensamentos divergentes dentro da 

Igreja, o prefeito responde o seguinte: 



 
Para continuar na sua função de sal da terra, que nunca perde o seu sabor, o ‘depositum 
fidei’ deve ser fielmente conservado na sua pureza, sem deslizar no sentido de um processo 
dialético da história e em direção ao primado da práxis. (RATZINGER, 1985). 

 
 Esse argumento deixa claro que a Santa Sé não estava disposta a abrir mão do que Boff 

chama de “dogmatismo”, por considerar que eles integram o patrimônio de fé da instituição. 

Para Ratzinger (1985), os dogmas devem ser preservados dentro da sua “pureza” e não podem 

ser discutidos por meio da dialética ou confrontados com a práxis da Igreja. 

 O terceiro ponto do livro destacado pela notificação diz respeito ao que Boff chama de 

“grave patologia” da Igreja romana de exercício hegemônico do poder sagrado. Valendo-se 

do modo de organização descritivo, a Congregação (1985) esclarece que “interpretar a reali-

dade dos sacramentos, da hierarquia, da palavra e de toda a vida da Igreja em termos de 

produção e de consumo, do monopólio, expropriação (...) equivale a subverter a realidade 

religiosa”. 

 Para completar, o prefeito (1985) diz que em vez de “ajudar na solução dos verdadeiros 

problemas, este procedimento leva, antes, à destruição do sentido autêntico dos sacramentos 

e da palavra da fé”. Mais uma vez o sujeito interpretante (TUi) pode questionar até que ponto 

a quebra do poder hegemônico da hierarquia da Igreja Católica pode destruir o sentido au-

têntico dos sacramentos e da palavra da fé. 

 Por fim, o último ponto da obra abordado na notificação diz respeito às críticas que o 

autor faz ao profetismo na Igreja. A crítica de Boff é sobre o fato de a hierarquia e as institui-

ções da Igreja monopolizarem os carismas e, em particular, o profetismo. Sem esconder seus 

interesses corporativos e reforçando o poder da hierarquia, a Congregação apresenta a se-

guinte justificativa: 

 
A denúncia profética na Igreja, para ser legítima, deve permanecer sempre a serviço, para 
a edificação da própria Igreja. (...) Além disso, pertence à hierarquia o critério supremo 
para julgar não só o exercício bem orientado da denúncia profética, como também a sua 
autenticidade. (RATZINGER, 1985). 

 

  Utilizando a falácia da autoridade, o prefeito restringe à hierarquia da Igreja Católica 

o direito de, por exemplo, fazer denúncias proféticas sobre questões polêmicas como os go-

vernos autoritários e os danos sociais causados pelo neoliberalismo. Na conclusão da notifi-

cação, a Congregação (1985) arremata que “as opções aqui analisadas de frei Leonardo Boff 

são tal natureza que põem em perigo a sã doutrina cristã”. Sete anos depois e com várias 

punições sofridas, Boff deixou a vida religiosa. Assim como ele, vários católicos que se colo-

cam como sujeitos interpretantes (TUi) podem ter deixado a instituição. 



 

Considerações finais 

 Jesus Cristo, como consta na Bíblia, não cultivou sentimentos como a mágoa, o res-

sentimento e a vingança. Quando um fiel era atingido numa face, ele o aconselhava a oferecer 

a outra. Na hora de sua morte, Jesus pediu a Deus que perdoasse os seus executores. Pedro 

foi escolhido para dar continuidade à sua obra na Terra e depois dele vieram outros 263 pa-

pas. 

 Verificamos, neste artigo, que o exemplo de paz e tolerância dado por Jesus não foi 

seguido por alguns dos papas. Tratamos do papa Estêvão VI, que desenterrou o cadáver de 

seu antecessor, o papa Formoso, para insultá-lo; do papa Pio XII, que durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) não intercedeu publicamente em defesa dos judeus massacra-

dos pelos nazistas; dos papas que durante a Idade Média e o Renascimento foram patrocina-

dores da Inquisição; e dos papas São João Paulo II e Bento XVI, que perseguiram teólogos da 

libertação e outros representantes da Igreja Católica ligados à essa corrente. 

 Utilizando a teoria semiolinguística e os modos de organização do discurso apresenta-

mos algumas das estratégias argumentativas e falhas, como as falácias, na notificação que a 

Congregação para a Doutrina da Fé aplicou ao teólogo brasileiro Leonardo Boff, em 1985, por 

causa de seu livro “Igreja, carisma e poder – ensaios de eclesiologia militante” (1982). Nessas 

mais de três décadas, o papa João Paulo II morreu, em 2005, e tornou-se santo súbito, em 

2015, sob protestos da ala progressista da Igreja Católica; o cardeal Ratzinger foi eleito papa 

Bento XVI, em 2005, e renunciou, em 2013, em meio a denúncias de casos de pedofilia e 

corrupção na Igreja Católica; depois de deixar a Igreja, Boff continuou sendo um teólogo res-

peitado e um escritor de sucesso. No Brasil, considerado o maior país católico do mundo, 

nesse período o rebanho da instituição encolheu de 89% (1980) para 64,6% (2010) da popu-

lação, de acordo com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Fica 

a pergunta: justiça ou vingança do destino? 
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Vindiciae revisitada: a vingança de Machado de Assis 

 

Alex Lara Martins (UFMG/IFNMG)1 

 

O objetivo da comunicação é acompanhar o desconcerto irônico promovido pela crí-

tica literária à atitude vingativa do escritor e filósofo positivista Sílvio Romero contra o pro-

jeto literário de Machado de Assis. Romero polemizou com diversas personalidades da cul-

tura brasileira, entre as quais Machado de Assis, um ano após tê-lo auxiliado com a fundação 

da Academia Brasileira de Letras. É verdade que Machado havia criticado o estilo do pernam-

bucano e a poesia do Norte doze anos antes, e que o personagem filósofo Quincas Borba pro-

fessava algo semelhante ao que Romero e seus companheiros da Escola de Recife tentaram 

teorizar. Silvio Romero age como um justiceiro rancoroso e desfia críticas negativas e precon-

ceituosas contra o primeiro clássico de Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cu-

bas. Descontado o biografismo, Sílvio Romero é o primeiro a notar em Machado a repetição 

como modo específico de escrita, algo semelhante, daí o desconcerto irônico, ao que a crítica 

contemporânea conceitua como volubilidade, característica maior da estética e da filosofia de 

Machado de Assis. Trata-se de mostrar, portanto, a inversão de valores efetuada pela crítica 

literária machadiana sobre a censura de Romero. 

 

1.Machado de Assis contra Sílvio Romero 

Os membros da Escola de Recife se filiaram a diversas doutrinas e filosofias. Apesar 

disso, eles mantinham alguns traços em comum: o entusiasmo pelas doutrinas materialistas, 

a confiança na ciência, a austeridade antimetafísica, o desejo de sempre superar as mínguas 

filosóficas, sociais e culturais do país, e o mais importante: a disposição à polêmica. O maior 

polemista deste movimento foi Sílvio Romero. Da proclamação da morte da metafísica até a 

refutação bombástica dos preceitos da própria Escola de Recife, Romero rivalizou contra di-

versas personalidades da cultura brasileira, entre as quais Machado de Assis.  

A polêmica teve início em 1879, com a publicação de “A nova Geração”. Aqui Ma-

chado traça um panorama da literatura brasileira e avalia negativamente a obra poética de 

Romero. A polêmica atinge seu auge em 1889, quando Romero publica Machado de Assis: 

                                                 
1  Doutorando em Filosofia (UFMG). Professor substituto de Filosofia do IFNMG-Campus Pirapora. Bolsista da 
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estudo comparativo de literatura brasileira. No restante deste século e no próximo, poucas 

vozes consoaram com estudo de Romero. 

 O ensaio de Machado de Assis passa em revista as consequências do fim do Roman-

tismo para a produção literária local. A tese de Machado é de que os autores da nova geração 

desejam romper com os vícios do romantismo (a trivialidade temática, o sentimentalismo 

despropositado, etc.) ao invés de reconhecer e explorar suas virtudes (valorização da forma e 

expressão da subjetividade).  

A polêmica com Sílvio Romero possui duplo viés. Trata-se, por um lado, de saber qual 

é o ideal da nova poesia. Por outro lado, trata-se de saber como é possível coloca-lo em prática 

numa obra poética. Romero é um teórico, um filósofo sistemático que se meteu a fazer poesia. 

Ele estava comprometido com uma teoria filosófica (aplicada), o spencerismo evolucionista. 

Qualquer estudo estético sério se daria a luz de três fatores (lei de taine): meio, raça e mo-

mento. A raça é mais importante, depois o meio e o momento (climas). Essa nova definição 

estética da escola naturalista se encontra no prefácio a Cantos do fim do século: não é a revo-

lução política, nem o positivismo ou o idealismo metafísico, menos ainda o romantismo, mas 

o “resultado do espírito geral de crítica contemporânea”.  

Do ponto de vista teórico, Machado se refere a Romero como “um dos mais estudio-

sos representantes da geração nova; é laborioso e hábil”. Machado rechaça, contudo, esse 

novo ideário estético.  

Quanto aos seus trabalhos (de crítica parlamentar e estética):  

 
Faltava-lhes estilo, que é uma grande lacuna nos escritos do Sr. Sílvio Romero; não me 
refiro às flores de ornamentação, à ginástica de palavras; refiro-me ao estilo, condição 
indispensável ao escritor, indispensável à própria ciência (...) [N]ão obstante essa lacuna, 
que o Sr. Sílvio Romero preencherá com o tempo, não obstante outros pontos acessíveis à 
crítica, os trabalhos citados são documentos louváveis de estudo e aplicação. 
Os Cantos do fim do século podem ser também documento de aplicação, mas não dão a 
conhecer um poeta; e para tudo dizer numa só palavra, o Sr. Romero não possui a forma 
poética. Creio que o leitor não será tão inadvertido que suponha referir-me a uma certa 
terminologia convencional; também não aludo especialmente à metrificação. Falo de uma 
forma poética, em seu genuíno sentido. Um homem pode ter as mais elevadas ideias, as 
comoções mais fortes, e realça-las todas por uma imaginação viva; dará com isso uma 
excelente página de prosa,  
se souber escrevê-la; um trecho de grande ou maviosa poesia, se for poeta. O que é indis-
pensável é que possua a forma em que se exprimir. Que o Sr. Romero tenha algumas ideias 
de poeta não lho negará a crítica; mas logo que a expressão não traduz as ideias, tanto 
importa não as ter absolutamente. Estou que muitas decepções literárias originam-se 
nesse contraste da concepção e da forma; o espírito que formulou a ideia, a seu modo, 
supõe havê-la transmitido nitidamente ao papel, e daí um equívoco. No livro do Sr. Ro-
mero achamos essa luta entre pensamento que busca romper do cérebro, e a forma que 



não lhe acode ou só lhe acode reversa e obscura: o que dá a impressão de um estrangeiro 
que apenas balbucia a língua nacional2 
 

Há certo truísmo em desdenhar de todo o esforço analítico de Romero devido a sua 

intenção vingativa. É verdade que Romero tinha motivos para se vingar e deixa mesmo a en-

tender que jamais engolira as duras palavras de Machado, considerado então um dos epígo-

nos da crítica literária3 . Ele deve ter se enfurecido ainda mais quando veio a conhecer o per-

sonagem filósofo Quincas Borba (fim da década de 70 até o início da década de 1890), que 

professava algo semelhante ao que Romero e seus companheiros tentavam teorizar. O humor 

de Machado vigorava contra as teorias filosóficas da época (positivismo, evolucionismo, hart-

mannismo etc), coisa demais respeitável e quase sagrada para Romero, filosofias que pode-

riam elevar o ambiente pouco educado dos brasileiros.  

 

2.Silvio Romero contra Machado de Assis 

A. Cândido utiliza a metáfora de um “turbilhão” para se referir a obra de Silvio Ro-

mero (turbilhão que poderia esmagar ou alçar ao cume um autor). Precisamos de um esforço 

adicional para entender sua obra e evitar a esculhambação de seus argumentos. É necessária 

uma dose a mais do princípio de caridade sobre a obra de Romero: “é preciso lê-la com o 

desconto de suas irregularidades, como as demasias, altos e baixos, digressões soltas, juízos 

sentimentais, pirraças, para sentirmos o quanto possui no fim das contas de monumental.” 

(A.C) 

Estava em voga, na crítica de então, a questão do estilo. Para combater Machado de 

Assis, Sílvio Romero se utiliza de uma espécie de positivismo psicológico, que privilegia a 

interpretação causal entre vida e estilo, em que um se explica pelo outro. Discípulo de Taine, 

ele privilegiava os elementos externos a obra: da relação entre os temas, os caracteres e as 

condições próprias do país. Romero vislumbrava “o homem através do livro e a sociedade 

através do homem”. Entre a obra e o contexto social sobressai o homem como o termo médio 

que liga suas premissas e possibilita uma conclusão lógica. Então o homem Machado de Assis 

se transforma, para Romero, no enigma a ser decifrado, mas nunca um enigma que é a exce-

ção a seu modelo teórico.  
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Segundo Romero, em todos os aspectos de sua vida, Machado era um indeciso. Ele 

convivera com os epígonos do Romantismo (Castilho e Alencar), mas não se decidira entre 

eles (purismo e inovação) – sinal de espírito receoso, gago e epilético. Por isso, ele teria um 

estilo indeciso, gago e epilético, sua prosa seria “plácida”, “igual”, “pouco patriótica”, “com-

passada”, “sem colorido”, “indecisa”, “cheio de voltas”, “enfadonha”. Enfim, “ele repisa, re-

pete, torce, retorce, tanto suas idéias e as palavras que as vestem, que nos deixa a impressão 

dum perpétuo tartamudear”4 . Romero chega a se referir a Machado como “um lamuriento, 

um burilador de frases feitas”, “genuíno  representante  da  sub-raça  brasileira cruzada”, de 

“índole indecisa” e “obra de mestiço”. Além disso, Romero não credita qualquer originalidade 

ou virada literária de Machado após as Memórias póstumas, como propôs Veríssimo, pois 

isso não reflete sua índole. Assim, o humor e o pessimismo não seriam características natu-

ralmente pessoais. Essas qualidades pertenciam aos povos anglo-saxões e aparecia em Ma-

chado como farsa. 

 
O Machado de Assis dos últimos anos era fundamentalmente o mesmo eclético de trinta 
ou quarenta anos atrás: meio clássico, meio romântico, meio realista, uma espécie de 
juste-milieu literário, um homem de meias tintas, de meias palavras, de meias ideias, de 
meios sistemas, agravado apenas pelo vezo humorístico, que não lhe ia bem, porque não 
ficava a caráter num ânimo tão calmo, tão sereno, tão sensato, tão equilibrado. 

 

O afastamento das ideias materialistas, conhecidas e apreciadas por Machado no pe-

ríodo em que militava no jornal, a deposição da literatura dita nacional em favor de influên-

cias europeias, e a superação da análise caracterológica das personagens custaram a Machado 

a reprovação de Sílvio Romero, para o qual todo escritor deveria pintar fidedignamente a 

realidade em que vive e dizer a verdade ao povo, segundo uma visão de mundo nacional, isto 

é, sem interferência de terminologias modernas e estranhas à vida intelectual corrente, em 

voga após a década de 1870. Segundo Romero, Machado de Assis acerta apenas quando revela 

suas qualidades de observador de costumes e psicólogo, quando “dá entrada a cenas de nosso 

viver pátrio, de nossos usos e sestros sociais”.5  

Machado de Assis não se defendeu das acusações. Podemos elencar três razões para 

isso. A falta de reação pode ser explicada pela índole de Machado de Assis (o famoso tédio à 

controvérsia). Nesse caso, podemos dizer que o silêncio desdenhoso bastou como resposta. 

Além disso, devido a sua reputação intelectual, outros poderiam defendê-lo. Lafayette Rodri-

gues (Labiento), por exemplo, saiu em defesa do mestre e publicou quatro artigos em 1898, 
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5 ROMERO, S. Machado de Assis: estudo comparativo de literatura brasileira . 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
José Oly mpio, 1936, p. 142. 



reunindo-os num livro (Vindiciae: O Sr. Sílvio Romero crítico e filósofo), ao que Machado de 

Assis agradeceu em carta (19/02/1889). Por fim, podemos dizer que Machado de Assis foi 

deixando a crítica literária para fazer uma literatura crítica e reflexiva. Nesse caso, a resposta 

de Machado é dada através da própria ficção (p. ex.: reflexão sobre as técnicas narrativas). 

 

3.A vingança de Romero 

Aqui está o fato relevante: Sílvio Romero é o primeiro a notar em Machado a repeti-

ção como modo específico de escrita, algo semelhante, embora valorativamente negativo, ao 

que se conceituará como volubilidade – termo tomado de A. Meyer por R. Schwarz. Romero 

enfatiza o caráter diegético do texto, que privilegia o fragmento em relação ao totalizante, o 

não-discursivo e tergiversante em relação à lógica concatenada de ações.  

O crítico pernambucano é também o primeiro a questionar, de maneira consistente, 

a vocação filosófica da literatura machadiana. Sílvio o faz, porém, de maneira comparativa. 

Uma vez que Machado de Assis era, reconhecidamente, o grande nome da literatura brasileira 

do século, aproximá-lo de Tobias Barreto e do movimento do norte funcionou mais como 

estratégia para louvar os méritos deste do que para avaliar os deméritos daquele. Desconta-

das as injúrias pessoais e o psicologismo rasteiro, convinha a Sílvio Romero elogiar a obra 

literária machadiana, em detrimento das qualidades filosóficas que a ela se pudesse acres-

centar. Interessava a Romero atar toda a obra do literato àquela parcela supostamente ro-

mântica, de modo que qualquer aparência filosófica do texto apresentasse certo lastro com 

aquele ecletismo há muito caduco: 

 
Toda obra do escritor é um produto sui generis, dando-nos um exemplo de uma espécie 
de ecletismo (...). Pegue-se qualquer de seus mais recentes livros, desses em que parece 
haver ele mais de perto atingido a realidade ou o que julga ser tal, e repare-se que, ao lado 
de algumas páginas desse gênero, deparam-se-nos outras em que o demônio romântico 
sentindo-se solto entra a fazer as suas...6 (...) 
Machado de Assis que (...) por dez anos seguidos, até 1870, (...) se manifestou tão plácido, 
tão brando, tão sossegado de índole, de aspirações e de estilo, não poderia de repente se 
transfigurar em grande filósofo, terrível manejador de ‘humour’, profundo pensador de 
espírito dissolvente e irritadiço, envolvendo a criação e a humanidade nas malhas de um 
pessimismo fulgarante (...) 
Somos faladores, maldizentes, desrespeitadores das conveniências, assaz irrequietos, até 
onde nos deixa ir nossa ingênita apatia de meridionais, mas não somos pessimistas, nem 
nos agrada o terrível desencanto de tudo sob as formas desesperadoras dos nirvanistas a 
Budha ou a Schopenhauer. 
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O pessimismo, o humorismo, o traje filosófico de sua literatura, o romancista teria 

aprendido nos livros. Mais tarde, Mário Vieira de Mello avançará esta hipótese afirmando 

que todos os elementos estéticos de Machado derivam de uma experiência de cultura, e não 

de uma experiência pessoal, sempre negligenciada7 . Para ambos, a obra de Machado de Assis 

não constitui superação de escolas, mas uma solução de compromisso, um ecletismo, um 

meio termo entre as diferentes tendências intelectuais. O fato é que Machado não teria incor-

porado sua experiência de vida à experiência artística. Assim, a escolha entre o que lhe parece 

correto em cada escola literária resulta antes de uma especulação sobre o valor das teorias 

artísticas do que de uma experiência vital, a saber, a de um brasileiro médio, mulato, indeciso 

psicofisiologicamente, incapaz de tomar partido por uma corrente filosófica, mas troçando 

de todas para dar a impressão de superioridade. O suposto humorismo machadiano não seria 

de índole, não pertenceria à personalidade do homem Machado de Assis e, portanto, perderia 

todo seu potencial filosófico. 

O delito de Machado, segundo Romero, foi ter-se afastado daquele naturalismo com 

rompante de observador-psicólogo da alma brasileira, enveredando-se  

  
por preceitos e regras que aprendeu nas obras alheias (...) Para tudo dizer sem mais ro-
deios: Machado de Assis é grande quando faz narrativa sóbria, elegante, lírica dos fatos 
que inventou ou copiou da realidade; é menor quando se mete a filósofo pessimista e a 
humorista caprichosamente engraçado8 

 

Com exceção de Romero, a obra machadiana foi aclamada pela crítica no sentido de 

lhe conferir legitimidade filosófica. Ao cabo, o ecletismo de Machado registraria a salada in-

telectual característica da produção artística do Brasil, como transposição inapropriada e fal-

sete ideológico. Se o foco de Romero foi o homem Machado de Assis, as interpretações histó-

rico-sociológicas buscam compreender o sentido da obra machadiana através de um pro-

fundo conhecimento das estruturas sociais do Brasil no século XIX, que a obra refletiria, con-

ferindo-lhe uma inteligibilidade comparável aos estudos historiográficos (Faoro), e expondo 

a desfaçatez de classe de uma elite que vivencia certa contradição de base (Schwarz). 

A interpretação histórico-sociológica, encabeçada por Roberto Schwarz (1991), capta, 

na forma volúvel do romance, além da regra composicional, a estilização da classe dominante 

brasileira. Se lançarmos nosso olhar às circunstâncias objetivas em que o país acedeu à inde-

pendência, perceberemos certo desajuste de princípio entre as relações sociais brasileiras e 
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as ideias e instituições importadas da Europa. A vivência da contradição entre práticas arcai-

cas e teorias liberais cauciona o padrão formal da volubilidade, procedimento empregado por 

Machado na composição das Memórias póstumas de Brás Cubas. A estratégia é denunciar 

esta contradição do ponto de vista do proprietário, o rentista Brás Cubas. Apropriando-se da 

figura do adversário, fazendo uma apologia acusatória ou uma acusação apologética, Ma-

chado desfere, contra a classe a que pertence Brás Cubas, denúncias na primeira pessoa que 

um romance realista exprimiria na terceira pessoa.9   

Para Schwarz, autonomia e especificidade são sinônimas. O discernimento crítico do 

autor real, a gatunagem de Machado por detrás do autor fictício, torna o romance tão nacio-

nal quanto mais recursos da cultura universal puder transpor, literária e impropriamente, 

para seu contexto específico. Bom leitor de Lukács, Schwarz considera a forma como a medi-

ana entre uma existência corriqueira e uma essencial (cuja totalidade não está em parte al-

guma). A volubilidade cauciona três perspectivas: ela é condição humana, apresentando-se 

como insuficiência metafísica; é feição pessoal ou disposição individual das personagens e do 

narrador; e é característica brasileira (indício distintivo de uma sociedade entre outras). Estas 

perspectivas se misturam quase sem transição e definição. Ser volúvel pode tanto individua-

lizar quanto universalizar, inverter ou reverter esta ordem. O particular e o universal se reve-

zam e se desqualificam, ora usados como norma ora como transgressão. 

Todas as perspectivas se submetem à função ideológica. Logo, o antagonismo de 

classe, em sua forma particular no Brasil, seria a chave para a compreensão do romance. A 

grandeza de Machado está em interiorizar no romance as contradições das relações sociais, 

conferindo-lhes uma totalidade virtualmente inexistente no plano da realidade. A técnica 

narrativa se transforma na mimese da volubilidade como estrutura social. Ao atribuir-se o 

mérito de mostrar o vazio da posição abandonada, desidentificando-se de cada uma das po-

sições e experimentando uma sensação de superioridade, Brás visa à satisfação da veleidade. 

O capricho vale pelo capricho. Essa técnica de interrupção desmonta a reflexão universalista 

e pretensamente filosófica, já que não há avanço nas investigações, mas substituição cons-

tante de temática em consequência do rodízio de posições. Modernidade e arcaísmo coexis-

tem e oscilam em todos os personagens. A dimensão psicológica das personagens é instável. 

O mundo em que vivem é oscilante, mas permanece nesta mudança, nunca se transformando 

em algo melhor ou superior. 
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Schwarz contesta a tese de que o finado escritor encontra uma perspectiva para além 

da vida social. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente a farsa da situação, montada por 

alguém interessado na trama. Em segundo lugar, os vivos também vivem momentos de ab-

soluto fastio, desilusão, tédio etc. Se nada interessa ao narrador, por que o desdém? Para que 

se dar ao trabalho de escrever, e de escrever aquilo, escrever daquele jeito? A impertinência 

do narrador, o cinismo excessivo, segundo esta interpretação, transforma-se em delação de 

si mesmo.  

As “filosofias” seguem a mesma tendência. Não passam de filosofemas sem conteúdo. 

Neste sentido, elas retratam fielmente a desfaçatez retórica e ideológica de Brás Cubas:  

 
Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a Universidade me não tivesse ensinado 
alguma; mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tra-
tei o latim; embolsei três versos de Virgílio, dous de Horácio, uma dúzia de locuções mo-
rais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a juris-
prudência. Colhi de todas as cousas a fraseologia, a casca, a ornamentação...1 0 

 

Para esta interpretação, não há “filosofia”, se por este termo entendemos um sistema 

original de ideias ou um discurso literal que busca por verdades objetivas, mas tão somente 

mascaramento e desconversa ideológica. Lido a contrapelo, desmascarando o que o Brás Cu-

bas pretende desmascarar, percebemos a essência escandalosa das Memórias póstumas: um 

narrador que oculta ou dissimula o anômalo processo histórico e ideológico do qual participa, 

desqualificando evidências que o inculpariam, diminuindo o arroubo causado por essa classe 

cheia de ideias novas e incongruentes com a realidade nacional. Visto de dentro, em relação 

à conjuntura objetiva do país ou em comparação aos textos clássicos do ocidente, as anedotas 

do enredo servem à conversão dos valores, principalmente com relação à suposta supremacia 

da razão, que se reduz a um átimo de desvario. A prosa volúvel, que sujeita a própria civiliza-

ção moderna, faz rir o leitor. Esta declaração de ridículo se reveste de um discurso empolado 

e distinto, mas no fundo turvo e cheio de maledicências, de modo a atenuar qualquer nota 

escandalosa que apareça ao leitor. Lido mais uma vez a contrapelo, efetivando aquela des-

contextualização escarninha, este escândalo se volta contra o narrador-personagem, cujo dis-

curso é autoenvenenado, assumindo, ao nível do autor, como reitera Schwarz, uma função 

anti-ideológica. Dito de outra forma, se a volubilidade é o princípio formal ostensivo, a forma 

latente é a intenção realista de Machado de Assis, que afirma, silenciosamente, que a própria 

                                                 
1 0 MACHADO DE ASSIS, J. M. Obra completa em quatro volumes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. Vol. I, 
p. 657 . 



desmistificação da contradição vivenciada por aqui é um tipo de ideologia, e, portanto, faz 

parte da comédia que se tratava de denunciar. 

 

4.A vingança de Machado de Assis 

Segundo a interpretação sociológica de Schwarz, o que garante a Machado a mestria 

é sua capacidade de discernimento localizado (denúncia da ideologia dominante) e não da 

caracterização de uma condição humana. Esta interpretação tende a analisar as ideias a partir 

de sua determinação radical ao contexto social, que se define como modo de produção, cor-

rendo o risco de confundir literatura e literalidade. Os autores ficcionais são tidos por impos-

tores, cabendo ao crítico resgatar a profunda implicatura que a superfície embaraça. Fora 

dessa determinação, as ideias passam a ser quimeras. 

Embora não tome como critério a capacidade do escritor de captar as tendências de 

uma época ou de uma formação social através da criação de tipos (à La Weber), como Faoro, 

Schwarz parece fazer do discernimento sociológico (capacidade crítica e técnica para com-

preender o mecanismo do deslocamento) seu critério de avaliação. O que fica de fora, quando 

se aplica o método sociológico, é a dimensão psicológica do narrador e das personagens, isto 

é, o caráter lido à luz de uma compreensão universalista da natureza humana. 

Ao assumir a redução estrutural, ou melhor, ao aplicar os esquemas tipológicos dire-

tamente às personagens de ficção, fazendo o andamento do texto imitar o mecanismo ideo-

lógico de certa classe, não compreendemos categorias essenciais do pensamento brascubiano, 

como o humor (Benedito Nunes) e a melancolia (Patrick Pessoa), que são reações do narrador 

aos comportamentos do personagem. 

Dado que a forma das Memórias provém da tradição dos ironistas, podendo ser de-

nominada de socrática, luciânica ou shandiana, o que permite a Schwarz promulgar a cor-

respondência entre a fórmula literária da volubilidade e a sociedade brasileira? A diferença 

de fundo entre a significação social do capricho na Europa e no Brasil é que lá estava ligada à 

eclosão da cultura democrática (luta pela autonomia do sujeito), e aqui, à posição excêntrica 

de nossa elite (despotismo de classe), e a certo conflito filosófico entre duas correntes, que 

parecem se complementar quando tentam eliminar uma a outra. Dadas apenas as semelhan-

ças de família, é possível mesmo vincular a forma da volubilidade a uma situação distintiva e 

singular brasileira? A opção de Machado não seria, neste caso, apenas estética, conforme 

questiona Rouanet, “motivada por afinidades puramente literárias, sem as segundas inten-

ções sociológicas que Schwarz lhe atribuiu? (...) A volubilidade literária não é a mimese de 



uma sociedade, e sim a mimese de um dispositivo estrutural, de uma forma histórica, a forma 

do deslocamento. E esta pode ser comum a sociedades que em tudo sejam diferentes”.1 1  

Podemos nos perguntar ainda: por que Brás Cubas escolheu uma forma composicio-

nal escorregadia? A nosso ver a escolha é de ordem filosófica – e não deve se referir ao autor 

suposto ou implícito, mas ao defunto autor. A antifilosofia, ou a crítica à filosofia, também é 

filosofia. Para usar uma fórmula pascaliana: zombar da filosofia é verdadeiramente filoso-

far. A distância entre Brás e Quincas pode ser sentida levando-se em conta as respectivas 

posturas teóricas. Borba é desses homens sérios, graves, comprometidos com a verdade úl-

tima das coisas, do tipo polemista, munido de um arsenal retórico que, por si só, manifesta a 

profundidade da filosofia professada. O outro é um zombeteiro, um ironista na contramão da 

sistematicidade filosófica, alguém que treslê, retorce, distorce, parodia os clássicos, um ho-

mem volúvel que pula de posição em posição e faz deste capricho sua regra de composição. 

Como nos alerta Augusto Meyer, a aparência de movimento disfarça uma terrível estabili-

dade, ou seja, toda a trepidação do narrador acaba marcando passo.1 2  Ele não cede este lugar 

privilegiado por nada. A volubilidade aqui expressa a estratégia cética de tergiversar, de modo 

que seu interlocutor não seja capaz de atribuir a verdade a suas proposições, instaurando o 

primado da aporia.  

A forma das Memórias é delineada pela sutileza do narrador, que se expressa imedi-

atamente na estratégia de escapar da acusação, comum contra os céticos, da autorrefutação. 

Memórias póstumas de Brás Cubas é um livro escrito contra seu pseudoautor do ponto de 

vista ideológico, mas não filosófico. A redução ideológica operada por Schwarz converte as 

questões filosóficas em meros filosofemas, cuja função exclusiva é desmascarar o interesse 

classista por detrás de uma metafísica eclética e insossa. Esta interpretação tende a desconfiar 

da verossimilhança dos eventos narrados, configurando a desfaçatez do narrador - por exem-

plo, o capítulo das negativas é vazio de significado se posto na boca frívola de um personagem 

oco (ou preenchidas apenas pelas características de um proprietário e herdeiro). Em nossa 

interpretação, ao contrário do que pensa Schwarz, o ceticismo demanda a volubilidade, isto 

é, a argumentação evasiva e instauradora de aporias. 

A leitura histórico-sociológica está centrada no tipo social de Brás e no contexto ide-

ológico do Brasil Império. Isto, porém, não basta para explicar os procedimentos artísticos 

                                                 
1 1  ROUANET, P. “Contribuição, salvo engano, para uma dialética da volubilidade”. Mal-estar na modernidade. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 335.  
1 2 MEY ER, A. Machado de Assis (1935 -1958). Rio de Janeiro: Livraria São José, 1958, p. 13. 



da forma livre, nem a complexidade reflexiva do defunto autor e de seus paradoxos. Ao assu-

mir a redução estrutural, isto é, ao aplicar os esquemas tipológicos diretamente às persona-

gens de ficção, fazendo o andamento do texto imitar o mecanismo ideológico de certa classe, 

não se compreendem categorias essenciais do pensamento brascubiano, como o humor e a 

melancolia, que são reações aos comportamentos de determinado personagem de ficção. Em 

busca de uma interpretação sincrônica dos aspectos sociais e existenciais de Brás Cubas, Al-

fredo Bosi nos oferece uma pista de como escapar de uma interpretação estreita deste ro-

mance: 

 
a força crítica do narrador não se exerce numa única direção, nem se aplica em um só 
ponto. Ao lado da sátira tipológica, tão certeiramente rastreada por Schwarz, que se detém 
em alguns traços do rentista (preconceitos de classe, superficialidade cultural, petulân-
cia), o que avulta no romance é uma dialética de memória e distanciamento cético do nar-
rador em relação a si próprio1 3 

 
A interpretação histórico-sociológica é duplamente importante para o nosso debate. 

Primeiramente, ela desmente a pretensão de se atribuir uma filosofia genuína aos narradores 

e, no limite, a Machado de Assis, já que a própria ideia de filosofia se reduz a “desconversa 

ideológica” ou “metafísica insossa” (num dos sentidos aventados por Reale). Em segundo lu-

gar, ela parece ter provocado uma retração das interpretações filosóficas da obra machadiana; 

retração cujo refluxo vivenciamos atualmente com as contribuições mais recentes de Maia 

Neto, Ronaldes de Melo e Souza, Patrick Pessoa, Gustavo Bernardo, Paulo Margutti e outros.  

Em que pese esta crítica algo positivista, expressão de certo reducionismo biopsico-

lógico, o romance de Machado, em especial, não é tanto um gênero quanto um meio de ex-

pressão reflexiva dos mais diferentes gêneros, incluindo diversas formas de se fazer filosofia, 

como o ensaio, o diálogo, os aforismos etc., além da dramatização intuitiva das ideologias em 

voga. Machado nos oferece uma metaliteratura que serve de análise dos diversos discursos, 

sejam eles de ordem literária, histórica ou filosófica, enquanto tentativa de representação do 

mundo. Se sua posição crítica não atingiu um patamar filosófico elevadíssimo, certamente 

sua obra ficcional é a primeira entre nós a suportar interpretações filosóficas consistentes, 

principalmente quando o autor se mete a filósofo pessimista e a humorista caprichosamente 

engraçado. 

 

 

 

                                                 
1 3 BOSI, A. Brás Cubas em três versões: estudos machadianos . São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 44. 



Ética e filosofia: a reprodução do mal 

Paulo Sérgio Gomes Soares  (UFT) 

 

O objetivo desse artigo é mostrar como o mal se reproduz a partir das relações sociais 

historicamente constituídas, utilizando como pano de fundo um recorte ilustrado, o romance 

machadiano Memórias póstumas de Brás Cubas. Nossa hipótese é que esse romance, além 

de chamar a atenção para os horrores da escravidão, é uma ficção que mostra a reprodução 

do mal como uma construção social. Há situações relatadas pela personagem Brás Cubas que 

revelam, além da maldade, aspectos da perversidade intocados pelos padrões de humanidade 

da época. A despeito dos problemas éticos, a reprodução do mal pode ter raízes mais profun-

das e conduzir a uma reflexão acerca das ilusões do humanismo. 

 
1.Situando o problema da reprodução do mal 

O livro Memórias póstumas de Brás Cubas, publicado originalmente em 1881, por 

um dos maiores mestres da literatura brasileira - Joaquim Maria Machado de Assis (1839-

1908) -, alvo de nossa análise sobre a reprodução do mal, expõe algumas situações pontuais 

que permitem uma reflexão sobre a natureza do mal, bem como compreender a autorreflexão 

machadiana acerca da própria escravidão.  

No prólogo, ao responder a Capistrano de Abreu se o livro é um romance, Machado 

de Assis disse o seguinte: “há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um senti-

mento amargo e áspero, que está longe de vir dos seus modelos. É taça que pode ter lavores 

de igual escola, mas leva outro vinho” (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 17-18). Esse senti-

mento amargo e áspero perpassa o livro todo e suspeitamos que expressa as próprias convic-

ções machadianas em relação ao processo civilizatório e expõe seu entendimento acerca do 

papel do crítico literário, dele (Machado de Assis) no que tange aos horrores da escravidão.  

O autor teve um período relativamente curto como crítico literário, profissão que 

abandonou por volta de 1880 para não se indispor e “não ferir suscetibilidades”, bem como 

para não dificultar sua ascensão social e literária. Em sua concepção a crítica deveria servir 

como crítica e autocrítica, postura diferente do seleto círculo de homens de letras do qual 

fazia parte, em fins do século XIX. Esse círculo se apegava ao exercício tradicional da crítica 

literária de objetivamente “reproduzir a cor local como critério de aferição de ‘brasilidade’ do 

texto literário” (AZEVEDO, 1990, p. 95), enquanto Machado de Assis propunha um realismo 

acercado de intensa autorreflexividade. 



De certa forma, isso responde objetivamente à pergunta feita por Capistrano de 

Abreu, que o próprio Machado de Assis indiretamente procurou responder no prólogo do 

livro: “é taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho”, agora mais encor-

pado pela autorreflexão. 

Machado de Assis direcionou sua produção para a ficção e manteve a crítica literária 

no interior dos seus textos. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas segue esse direciona-

mento e sua forma de escrita inaugura na ficção brasileira a autorreflexão como objeto de 

criação, tendo como pano de fundo a própria sociedade carioca, - os costumes da elite da 

época e sua relação com temas como a escravidão. Nossa hipótese é que esse romance, que 

chama a atenção, em momentos específicos, para a escravidão, é também uma ficção que de-

nuncia a reprodução do mal. Procuramos trilhar por caminhos que apontam que o fenômeno 

da reprodução do mal é fruto da contradição entre as exigências instintivas e as restrições da 

civilização. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é mostrar como o mal se reproduz, utili-

zando como pano de fundo as memórias póstumas de Brás Cubas.  

Há situações relatadas pela personagem Brás Cubas em que ele é sujeito e objeto de 

sua própria maldade, indo além, revelando aspectos da perversidade intocados pelos padrões 

de humanidade da época. A sua consciência de “autor defunto” revive e parece trazer consigo 

certo sentimento de culpa, que é a culpa que o próprio processo civilizatório ocidental padece, 

ainda hoje, pelo sofrimento que imputou aos povos africanos durante os séculos de escravi-

dão. Para Freud (1996), o sentimento de culpa é o mais importante problema a ser conside-

rado no desenvolvimento da civilização, por ser crucial para a compreensão do instinto de 

destruição. A reprodução do mal se funda nesse instinto destrutivo. 

O segundo tópico deste artigo aponta a diferença conceitual entre maldade e perver-

sidade (VIGNOLES, 1991), fundamental para analisar a conduta da personagem Brás Cubas, 

sobretudo quando criança, e da própria elite da época e seus valores em relação à escravidão. 

Ora, o comportamento de Brás Cubas é maldoso e perverso e ganha vida pela tinta 

machadiana, mas com diferentes conotações que nos permitem refletir sobre a natureza do 

mal e sua reprodução, considerando situações em que evidenciam sua introjeção/internali-

zação e latência. A reprodução, portanto, vai acontecer devido à latência, mas de maneira 

imprevisível, como mais adiante se mostra. Da mesma forma que não há ferida que não cica-

trize, não há mal que não leve a um outro. Então, em princípio, pode-se afirmar que o mal é 

um problema ético, mas suspeitamos que a sua ausência é uma ilusão do humanismo.  

Enfim, o texto não tem a pretensão de fazer qualquer discurso legitimador da violên-

cia natural e nem tampouco de defender qualquer forma de biologia social e reduzir o ser 



humano à vida natural. O pressuposto naturalista de nossa origem animal causa desconforto, 

mas é parte de nossa constituição inserida no contexto do humanismo. Nossa humanidade 

está entre essas duas perspectivas: o naturalismo e o humanismo.  

 
Desnaturalizada ou, ao contrário, eminentemente naturazalizada, nós temos muita difi-
culdade em nos acomodarmos com esta origem, não sabendo situá-la no lugar preciso 
onde ela deveria se encontrar. De um lado, o humanismo dá tudo ao homem: o Pensa-
mento, a Razão, a Sociabilidade e a Técnica, ou seja, qualidades absolutas que fazem do 
homem, já de saída, um ser fora da natureza ou metafísico. Este humanismo de direito 
divino não é somente algo do passado: nós somos secretamente cúmplices dele a cada vez 
que, empregando palavras que nos instalam dogmaticamente em plena humanidade, nós 
ocultamos o processo de hominização sob atributos eternos. Por outro, nós sabemos, por 
causa de nossa ciência atual, que somos uma espécie advinda e mesmo tardiamente sur-
gida na história da natureza. (BIMBENET, 2014, p. 18). 

 

O fenômeno humano foi naturalizado e a humanidade se tornou uma experiência que 

confere a cada homem a dignidade e o direito que, por conseguinte, desanimaliza-o, conce-

dendo-lhe um valor absoluto que não se compara aquilo que se destina aos animais. Entre-

tanto, Bimbenet (2014) aponta que o processo de hominização é uma construção metafísica, 

uma aspiração idealizada, uma ilusão necessária ao processo civilizatório, que procura nos 

desvencilhar de nossa origem animal, mas que no fundo a pressupõe. Somos animais huma-

nos e as verdades opostas – naturalismo e humanismo – acomodam-se e perfazem a ideia de 

“natureza humana”. Um sem o outro é pobre e limitado, isto é, incorrem num reducionismo, 

tendo em vista que o humanismo recusaria o evolucionismo e conferiria privilégios absolutos 

aos seres humanos (antropocentrismo) e o naturalismo deixaria escapar a dignidade e o di-

reito. “Assim, precisamos pensar o homem ao mesmo tempo como um fato natural e como 

portador de valores absolutos, tal como se misturássemos a água e o fogo” (BIMBENET, 2014, 

p. 26). 

O fato é que para este artigo sobre a reprodução do mal, faz-se necessário atiçar o 

conflito, evidenciando que as ilusões humanistas retiram do homem a sua condição origina-

riamente animal, mas que precisamos recolocá-la para explicar o fenômeno do mal, que traz 

à tona as consequências da repressão instintual, característica da cultura. Há um antago-

nismo irremediável entre as coerções e restrições da civilização e as exigências do instinto. O 

processo civilizatório é repressivo e exige a renúncia instintual, mas se apoia no antagonismo 

entre opressores e oprimidos. “Fica-se com a impressão de que a civilização é algo que foi 

imposto a uma maioria resistente por uma minoria que compreendeu como obter a posse dos 

meios de poder e coerção” (FREUD, 1996, p. 16)1 . 

                                                 
1  A título de esclarecimento, estamos falando do livro O futuro de uma ilusão . 



O curso do desenvolvimento humano mostra que a coerção externa, bem como as res-

trições, são gradativamente introjetadas/internalizadas pelos indivíduos e o papel da cultura 

é torná-los veículos de disseminação e perpetuação de suas características. “Acha-se em con-

sonância com o curso do desenvolvimento humano que a coerção externa se torne gradativa-

mente internalizada, pois um agente mental especial, o superego do homem, a assume e a 

inclui entre seus mandamentos” (FREUD, 1996, p. 21). A coerção externa transforma os in-

divíduos. O superego é um aparato repressor interno com importante vantagem cultural, no 

campo psicológico, pois “aqueles em que se realizou são transformados de opositores em ve-

ículos da civilização. Quanto maior é o seu número numa unidade cultural, mais segura é a 

sua altura e mais ela pode passar sem medidas externas de coerção”  (FREUD, 1996, p. 21). 

Ora, a conduta da personagem Prudêncio, analisada no terceiro tópico, evidencia esse pro-

cesso de introjeção/internalização da cultura dominante, ao mesmo tempo em que reproduz 

o mal sofrido quando era escravo. 

Seguindo esse pressuposto, o superego serve ao processo civilizatório, porque separa 

o homem da sua condição animal primordial pela inserção na cultura. Em outras palavras, 

reprime a natureza em prol da civilização.  Porém, de um ponto de vista político, pode tornar-

se reprodução da ordem societária, como é o caso da reprodução do mal analisado na perso-

nagem Prudêncio, um preto liberto, que introjetou/internalizou a cultura dominante e passou 

a ser um veículo dela. Ele comprou um escravo e foi visto vergalhando-o na rua, como que 

reproduzindo o mal que sofreu, respondendo às exigências instintivas.   

 
2. Reflexão e autorreflexão acerca da escravidão: maldade e perversidade nas 

Memórias póstumas de Brás Cubas 

O mal afeta direta e/ou indiretamente o ser humano, fazendo com que pensemos so-

bre ele e busquemos indícios de sua origem no tempo e no espaço. O mal existe e a sua exis-

tência não exige maior prova: “existo e portanto sofro com o mal” (RUSSELL, 1991, p.1).   

A maldade é diferente da perversidade, como afirma o filósofo Patrick Vignoles (1991, 

p. 13): 

 
A reflexão filosófica e moral pressente que as palavras ‘maldade’ e ‘perversidade’ distin-
guem-se não somente pela sua significação mas pelo seu interesse filosófico. Precisa-
mente, a perversidade nos questiona e nos inquieta mais que a maldade, uma vez que a 
primeira seria a causa da segunda: a maldade ou agressividade em relação a outrem seria 
o produto de uma perversidade constitutiva do ser humano. Mesmo se a descobrimos em 
atos de maldade particular, anormal, a perversidade sugere que o mal como disposição e 
ato é uma dimensão inata e, por isso mesmo, angustiante, senão desesperadora, da hu-
manidade. 

 



Para o autor, a perversidade se apresenta como uma disposição humana, como algo 

potencial e latente, diferentemente da maldade, que é circunstancial e definida em seus limi-

tes. Alguém maldoso pratica o mal, podendo ser qualificado como desonesto, injusto, contra-

ventor, etc., mas alguém perverso está a serviço do mal, não sendo possível meramente qua-

lificá-lo, pois a perversidade é indeterminada. O mal “é o meio ou o elemento da perversidade, 

o ser perverso vive o mal” (VIGNOLES, 1991, p. 54). O indivíduo que vive o mal está pronto 

para tudo, isto é, possui disposição para todo o mal. 

O fenômeno do mal é retrospectivo. No caso da maldade só acontece efetivamente 

quando cometida e completada, permitindo a imputação e/ou acusação a alguém após ter 

cometido uma agressão, um furto, um roubo qualificado, um xingamento, etc. O problema da 

perversidade, por sua vez, está na imprevisibilidade, no comportamento prenhe, na latência 

reservada para o futuro. O perverso vive e busca o mal, inventa maneiras de praticá-lo e dele 

se pode esperar o pior, considerando a sua imprevisibilidade.  

Socialmente dizendo, o contexto da escravidão e o contexto do nazismo podem evi-

denciar a diferença entre o comportamento meramente maldoso de uma disposição à perver-

sidade. As atrocidades cometidas durante o holocausto na Europa sob o domínio nazista e 

durante a escravidão no Brasil excederam o repertório de maldades cometidas contra os ju-

deus e contra os povos africanos, transformando-se em perversidade.  

Durante o domínio nazista, não bastou humilhar e segregar os judeus em guetos, 

sendo necessário inventar uma “solução final”, execuções em câmaras de gás, fuzilamentos, 

etc., para dizer que a novidade não estava na morte, mas na sentença de que os judeus não 

mereciam viver entre nós e que a única solução estava no extermínio. A palavra extermínio 

indicava que estava autorizado inventar meios para matar pessoas em massa. A perversidade 

estava primeiramente na invenção e, depois, na execução, nessa ordem, pois a execução é 

inferior se comparada à concepção, que produz um sinistro prazer. 

Em outras palavras, o nazismo que já é o pior, teria podido ser ainda pior: ele foi tão longe 
na invenção das formas do mal, que poderia ter ido ainda mais longe, e ele teria ido mais 
longe ainda se tivesse durado mais tempo. Além da lei, que é limite, efetivamente já não 
existem limites. É o princípio da escalada: a lógica do mal é ir de mal a pior (VIGNOLES, 
1991, p. 57). 

 
Ora, o mesmo se pode dizer da escravidão no Brasil, somente contida por interesses 

econômicos, mas que poderia ter ido além se tivesse tido mais tempo, se não contrariasse os 

interesses e as regras do mercado.  



Durante a escravidão, não bastou tratar como animais2  e escravizar os povos africa-

nos, o que em si denunciaria a maldade de uma nação contra a outra, de um ser humano 

contra o outro; a diversidade dos instrumentos de tortura são invenções para fazer sofrer e 

denunciam a subjetividade perversa que deseja produzir sempre mais sofrimento. Nesse sen-

tido, cabe ressaltar a distinção entre a maldade e a perversidade, como um critério funda-

mental para indicar se o mal cometido contra os pretos durante a escravidão se enquadra 

como maldade ou se pode ser caracterizado como perversidade. 

Como se argumenta e denuncia, portanto, há os traços evidentes de perversidade. 

Naquele momento, estava suspensa a antinomia entre naturalismo e humanismo. O huma-

nismo secularizado pelas religiões negou aos escravos a dignidade e os direitos de humani-

dade, fazendo prevalecer no seu espectro o naturalismo, isto é, ao preto figurava a identidade 

com os animais, destituídos de alma. A ilusão humanista não se destinava aos pretos. 

Diga-se de passagem, a maldade não cessou com a promulgação da Lei Áurea, mas 

mostrou sua faceta mais perversa quando os pretos libertos foram expulsos das fazendas e 

abandonados à própria sorte. A sua mão de obra foi substituída por mão de obra assalariada 

branca europeia. 

 
A forma como o escravismo foi liquidado, de maneira a atender precipuamente os interesses 
da classe dominante, teve como consequência nefasta a enorme dificuldade do mercado de 
trabalho estreito do tempo para absorver os 700.000 libertos, isto é, desempregados, que não 
dispunham de qualquer aptidão para outra forma de trabalho que não a de arar e colher e que, 
entretanto, enfrentava o problema do acesso à terra, que lhes era vedado pelas condições que 
regulavam a propriedade dela.  Daí a massa imensa de vagabundos – no sentido de andejos – 
que percorre as estradas, gravita para a periferia das áreas urbanas e permanece sem trabalho, 
e daí a ideia, peculiar a uma sociedade de classes, de que eles, e particularmente aqueles rotu-
lados pela cor, tinham aversão do trabalho como condição genética.  Esse preconceito fez parte 
da trágica ideologia de uma classe que situava o trabalho físico como aviltante e que veria, 
desde os fins do século XIX, a ‘arianização’ da massa de trabalho como condição imprescritível 
do progresso do país (SODRÉ, 1990, p. 111). 

 
Durante os primeiros vinte anos da Primeira República (1889-1930) todas as verten-

tes do nacionalismo (liberal, militarista, religioso, etc.) apresentavam um ponto em comum: 

os escravos libertos não configuravam a identidade desejada para o povo brasileiro. Deveriam 

desaparecer. Foram libertados, ignorados e excluídos de qualquer forma de vida social e 

quando se fala em nacionalismo, principalmente, aquele com conteúdo mais sentimental de 

                                                 
2 Vejamos uma autorreflexão machadiana que mostra seres humanos tratados como animais: “Um 
sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas 
que recebera de Luanda; uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de quarenta 
cabeças [...]”. (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 54). 
 



exaltação patriótica e de valorização do trabalho, logo apareciam os problemas de cunho ra-

cial. Além disso, segundo Sodré (1990), o trabalhador nacional só era utilizado para os traba-

lhos mais rudes, como desbravamento e desmatamento. A imigração, nesse aspecto, além de 

substituir a força de trabalho escravo, tinha a missão de branquear o país e fazer desaparecer 

a cor da pele indesejável. 

A imagem do preto e do mestiço maculava a assepsia aristocrático-burguesa dos re-

publicanos e representava sérios obstáculos à ordem e ao progresso. Por outro lado, a miséria 

e a pobreza foram vistas como vagabundagem e, esta, por sua vez, como fonte de criminali-

dade, vícios e doenças que precisavam ser combatidas por uma política de eugenia (MAR-

QUES, 1994). A imigração foi uma saída encontrada para suprir a força de trabalho assalari-

ado, produzir “limpeza”, mas com a “missão” de branquear a raça3 . 

Brás Cubas, a célebre personagem machadiana, representa um desses burgueses li-

berais caridosos e bondosos que não enxergavam mais os pretos como escravos, mas como 

criados, no sentido de serviçais livres.  

O potencial de reflexão e autorreflexão sobre a escravidão, proposto no livro Memó-

rias póstumas de Brás Cubas, conduz o leitor a pensar que o mal é uma construção social e 

que se trata de um problema ético característico de um tempo histórico, a saber, o tempo que 

durou a escravidão. Como se ao final do período escravocrata, pretensamente, tenha-se colo-

cado fim ao mal. Pelo contrário, o mal se reproduz para satisfazer as exigências instintivas 

reprimidas. Para melhor compreensão da problemática, há que se diferenciar a maldade da 

perversidade. 

A perversidade é ilimitada e, mais uma vez, reclamou sua existência na ideia de que 

os pretos não mereciam viver entre nós, senão como criados, diluídos num processo de mis-

cigenação e gradual branqueamento da cor da pele. O saldo, daquele último capítulo de ne-

gativas, revela-se em desabafo de Brás Cubas: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma cri-

atura o legado da nossa miséria.” (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 317). Acreditamos que 

revela mais do que as “rabugens de pessimismo” de Brás Cubas. Considerando a escravidão, 

revela o ceticismo machadiano em relação ao processo civilizatório. Afinal, que humanismo 

era aquele que conferia dignidade e direito apenas a uma parcela de humanidade – a parcela 

branca? 

                                                 
3 A política da eugenia adotada no país, na época, segundo Marques (1994), tinha como objetivo aumentar a resistência 
biológica, a aptidão intelectual e a disposição para o trabalho pela prática de aperfeiçoamento da raça (de inspiração 
evolucionista) como forma de controle da população. Raça e cultura são os objetos de interesse dos estudos eugênicos, 
que encontraram campo fértil entre os intelectuais brasileiros do período republicano. 



Historicamente, toda a discriminação e exclusão social ainda persistem de variadas 

formas, mostrando “que a humanidade tem potência para um mal infinito, do qual a lei e a 

razão não podem sequer prever, portanto prevenir, a proliferação originária. O mal é inicial-

mente, um fantasma” (VIGNOLES, 1991, p. 58).  

A astúcia machadiana descreveu precisamente esse fantasma nas Memórias póstumas 

de Brás Cubas, cujas reflexões e autorreflexões mostram sutilmente a perversidade da elite 

em relação aos escravos, bem como essa perversidade se reproduz, mesmo após o fim da es-

cravidão. A despeito disso a metafísica humanista4  confere à humanidade os valores de dig-

nidade e direito, fundamentais para o processo civilizatório, embora a perspectiva de análise, 

aqui proposta, conduza à seguinte constatação: a ilusão humanista parece restrita. 

 
3. A reprodução do mal em Memórias póstumas de Brás Cubas 

Lendo e relendo as Memórias póstumas de Brás Cubas para analisar algumas de suas 

passagens de interesse para este artigo, inicialmente, não havia intenção de trazer o debate 

para uma metafísica que culpabiliza as forças malignas pelas maldades e perversidades co-

metidas pelo “menino diabo”, como era chamado Brás Cubas na infância. Em suas lembran-

ças: “desde os cinco anos merecera eu a alcunha de ‘menino diabo’; e verdadeiramente, não 

era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e volun-

tarioso” (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 47). Diante da autorreflexão machadiana, rejeita-

mos a existência de uma vontade diabólica como origem do mal. Naquele momento histórico, 

na sociedade escravocrata as maldades e as perversidades cometidas contra os pretos esta-

vam suspensas de julgamento moral dado a sua permissividade e legalidade em consonância 

com os padrões do humanismo da época. A própria sociedade dava ao menino a liberdade de 

atentar contra os escravos.  

Entretanto, nesse tópico retomamos as perversidades do menino, que ora são relem-

bradas por Brás Cubas, com o objetivo de apontar as origens do mal, caracterizando-as como 

perversidades, mas procurando salientar que tudo que passa fica latente na vida mental da-

queles que o sofreram, retornando em outro momento histórico para reproduzi-lo, caso da 

personagem Prudêncio.   

Vejamos os exemplos no comportamento do menino Brás Cubas. Em ocasião solene 

em que estava reunida a sociedade seleta na casa dos Cubas, houve um jantar e logo em se-

guida foi colocada sobre a mesa doces e compotas, mas ninguém se servia porque o Dr. Vilaça, 

                                                 
4 “[...], a metafísica é um sistema de ilusões que, por não serem mais que ilusões, reafirmam o naturalismo, mas 
que, enquanto conjunto de ilusões constitutivas da v ida humana, acabam por especificar de uma maneira irre-
dutível uma tal v ida” (BIMBENET, 2014,  p. 24). 



homem grave de quarenta e sete anos, casado e pai, estava recitando poemas. O menino, num 

arroubo de impaciência, começou a gritar e bater com os pés pedindo que lhe servissem os 

doces, mas foi retirado da sala por uma escrava. A culpa pela sua retirada da sala foi do Dr. 

Vilaça. Ele deveria ser punido. Nota-se a perversidade criativa na seguinte passagem: “Tanto 

bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa 

que de alguma maneira o tornasse ridículo. [...] Não me contentava com o rabo de papel nem 

o rabicho da cabeleira; havia de ser coisa pior.” (MACHADO DE ASSIS, 2010, 55). O homem 

foi seguido pelo menino até se deixar estar numa situação propícia para que a perversidade 

de súbito emergisse. Caminhando pela chácara com Dona Eusébia e trocando palavras de 

amor, o Dr. Vilaça beijou-a, mas o menino escondido atrás de uma moita viu tudo e saiu in-

discretamente a gritar em meio aos convidados: “- O Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusé-

bia. [...] Foi um estouro esta minha palavra; a estupefação imobilizou a todos”. (MACHADO 

DE ASSIS, 2010, p. 56). O seu pai dizia: “Brejeiro, brejeiro”, rindo. 

Em outro exemplo do mesmo quilate, o defunto autor Brás Cubas relata que quebrou 

a cabeça da escrava porque lhe negara uma colher de doce de coco. Ainda não satisfeito jogou 

cinza no tacho, depois, disse ao pai que a escrava tinha jogado a cinza “por pirraça” para não  

lhe dar o doce. Quebrar a cabeça da escrava e jogar as cinzas no tacho são maldades, mas a 

mentira representa a perversidade, a engenhosidade reservada para o futuro como forma de 

punir a escrava, que certamente seria repreendida ou mesmo vergalhada. Vignoles assinala 

que as crianças apresentam traços de perversidade. 

Ele cita o caso do jovem Rousseau, que se assemelha à atitude do menino Brás Cubas: 

“[...] por exemplo uma pequena mentira, como a de Rousseau adolescente, que, tendo rou-

bado uma condecoração durante uma mudança, fez com que a empregada fosse acusada in-

justamente. A besteira de Jean-Jacques é maldosa, sua mentira é perversa” (VIGNOLES, 

1991, p. 55). Conta a história que Rousseau pegou para si a condecoração (cujo valor real era 

apenas sentimental), mas sendo surpreendido com a peça disse que foi a empregada quem 

havia lhe dado. Uma vez diante da empregada, não hesitou, dissimulou e sustentou sua ver-

são. 

A perversidade é inconfessável e se esconde atrás de uma maldade justificada, tal 

como fazia Brás Cubas e o fez o jovem Rousseau. A moral que está por trás da perversidade 

assegura uma justificativa racional e tida como digna de defesa pelo perverso. Guardadas as 

diferenças e os potenciais de destruição e perversidade contra o outro, a defesa do nazista 

Eichmann, no tribunal em Jerusalém, representa bem a perversidade justificada. O problema 

é que a razão da perversidade se sustenta por ser social ou antissocial. Social quando aceita 



por uma sociedade sem que haja questionamentos, caso da elite escravocrata brasileira; an-

tissocial quando voltada para a destruição explícita da cultura. Em ambos os casos avançam 

para a destruição final. 

No capítulo XI, “O menino é pai”, Brás Cubas relembra sua infância: 

 
Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no 
chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma 
varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, - algumas 
vezes gemendo, - mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um – ‘ai, nhonhô!’- 
ao que eu retorquia: - ‘Cala a boca, besta!’(MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 47). 

 
No capítulo LXVIII, “O vergalho”, já homem, Brás Cubas relata que num de seus pas-

seios viu o preto Prudêncio, agora liberto, chicotear outro preto (seu escravo), em praça pú-

blica. 

[...] era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia 
somente estas únicas palavras: - ‘Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!’ Mas o 
primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. [...] Parei, 
olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o moleque Pru-
dêncio, - o que meu pai libertara alguns anos antes. (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 171). 

 

O mal reproduz o mal? Particularmente, a sagacidade machadiana aflora na autorre-

flexão sobre a maldade e a perversidade, cabendo a si próprio a maior parte do sofrimento. 

“O mal cometido por um encontra sua réplica no mal sofrido por outro; é neste ponto de 

intersecção maior que o grito da lamentação é mais agudo, quando o homem se sente vítima 

da maldade do homem” (RICOEUR, 1988, p. 25). Eis o sentimento amargo e áspero inscrito 

no prólogo do livro. Machado de Assis produz imagens com sua arte fictícia cheirando a rea-

lidade e não deixa de considerar a sua condição de homem preto, literato reconhecido e res-

peitado, vivendo em meio aos horrores da escravidão, mas percebendo que assim é, assim 

fora e assim seria naquela sociedade.  

Não se trata meramente de vingança, mas da reprodução do mal socialmente disse-

minada. 

A personagem Brás Cubas refletiu sobre sua conduta nas memórias póstumas, mas 

ele representa o espírito burguês daquela sociedade liberal com mentalidade escravocrata. 

Prudêncio, por sua vez, sofreu o mal e o reproduziu.  

 
Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, - transmi-
tindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o 
sem compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, 
dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, 
agora é que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as 
quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto! (MACHADO DE ASSIS, 
2010, 172). 



 
Ao reconhecer as sutilezas do maroto, parece haver a configuração da arte da vin-

gança, quando, na verdade, estamos diante do mal se reproduzindo. A perversidade disposta 

na condição humana. Brás Cubas refletia sobre o que fez no passado, o que não tira a sua 

responsabilidade e Prudêncio pagou com alto juro o que sofreu, enquanto outra vítima – ou-

tro preto - lamentou o sofrimento, talvez, guardando-o para descontar num outro no futuro. 

Para Freud (1996), tudo o que passou fica preservado na vida mental. Vejamos esse 

pressuposto, que evidencia a reprodução do mal, nas sutilezas de Machado de Assis (2010, p. 

172), fazendo Brás Cubas pensar o seguinte: “Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio 

achei-lhe um miolo gaiato, fino, e até profundo. Prudêncio tinha de desfazer as pancadas re-

cebidas transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e 

desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria”.  

O problema do mal se revela na perversidade, cuja imprevisibilidade (devido à latên-

cia) converte-se em possibilidade histórica. O Prudêncio estava livre, poderia dispor de seus 

braços e pernas para trabalhar e deixar a condição de oprimido, mas “desagrilhoado da antiga 

condição, agora é que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto 

juro, as quantias que de mim recebera” (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 172).  

Prudêncio encarnou a consciência histórica do opressor e perversamente movimen-

tou a roda da reprodução. Ele introjetou/internalizou a cultura dominante e se tornou um 

veículo dela. Uma vez introjetada/internalizada a cultura dominante, significa que houve um 

processo de identificação do oprimido com o opressor, já que os oprimidos “podem estar 

emocionalmente ligados a seus senhores: apesar de sua hostilidade com eles, podem ver neles 

os seus ideais” (FREUD, 1996, p. 23). A esse fenômeno Freud chama de narcisismo. Um fe-

nômeno da cultura, cuja pretensa superioridade reivindica para si o direito de desprezar ou-

tras culturas. Tal fenômeno pode afetar, também, os indivíduos de uma mesma unidade cul-

tural. 

Prudêncio, por exemplo, quando se tornou homem livre passou a fazer parte da cul-

tura, ganhando o direito de desprezar os pretos escravos, compensando as injustiças que so-

freu quando era escravo, reproduzindo tudo no outro. A ideia é a seguinte, antes ser um preto 

livre, mesmo que atormentado por ser preto numa cultura branca, e exercer a sua cota de 

opressão, do que ser um escravo e receber vergalhadas5 . 

                                                 
5 Freud (1996, p. 23) diz o seguinte: “Não há dúvida de que alguém pode ter sido um plebeu infeliz, atormentado 
por dív idas e pelo serviço militar, mas, em compensação, não deixava de ser um cidadão romano, com sua pró-
pria quota na tarefa de governar outras nações e ditar leis.”  



Assim, observa-se que a perversidade torna possível pensar e vislumbrar todos os 

horrores já cometidos ao longo da história, bem como o seu devir, latente. Extirpá-lo não é 

possível, é mais uma ilusão do humanismo, mas vislumbrar a sua possibilidade em qualquer 

tempo e a qualquer momento é um exercício somente para quem o vivenciará. Portanto, o 

triunfo do mal não se esgota em si, mas na sua latência, na perversidade e na forma concreta 

de sua reprodução. 
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A ficção freudiana: o mito do parricídio em Totem e tabu e a Histe-
ria em sua dimensão estética 

  
Cláudio de Abreu Machado Campos1 

 

Totem e Tabu (1913) é o ensaio no qual Freud se dedica a fundamentar a gênese da 

cultura humana, em outras palavras, a passagem da natureza para a cultura humana. Neste 

ensaio Freud articula os campos da história, antropologia, história da religião e biologia, para 

assim construir uma “hipótese psicanalítica” que, por sua vez, suscitará uma análise pessi-

mista sobre a gênese da cultura humana. Essa “hipótese psicanalítica” foi o construto ficcio-

nal na qual Freud precisava para respaldar sua teoria, em especial, seu conceito de complexo 

de Édipo, que é fundamental para a teoria psicanalítica. Freud partindo de totem e Tabu 

prosseguirá na análise da cultura de forma cada vez mais intensa a partir da década de 1920 

quando ele publica as obras, Psicologia das massas e análise do eu (1921), O futuro de uma 

ilusão (1927), Mal-estar na civilização (1930) e finalmente, Moisés e o monoteísmo (1939). 

No entanto, Totem e Tabu é um ensaio que merece destaque em relação aos ensaios supraci-

tados, pois além de ser o mais longo ensaio de Freud sobre a cultura, é o ensaio no qual Freud 

construiu o último “mito moderno”, como assinala Lacan, para narrar à gênese da cultura 

humana2 . Este último “mito moderno” é o construto ficcional cunhado por Freud do - parri-

cídio originário (Urvater) – e, é colocado como oriundo à cultura humana. Freud constrói 

um mito no qual a horda primeva dos seres humanos tinha “Um pai violento e ciumento, que 

reserva todas as fêmeas para si e expulsa os filhos quando crescem” (cf. FREUD, 2012[1913], 

p.106). Os irmãos se unem, matam e devoram o pai, unidos ousaram fazer o que sozinhos não 

teriam coragem. No entanto, o pai que proibia concretamente barrando o gozo de seus filhos, 

após sua morte passa a proibi-los subjetivamente, i.e., gerado pelo sentimento de culpa após 

sua morte. Freud mostra que o parricídio originário (Urvater), foi o que fomentou a passa-

gem da natureza para a cultura humana, já que a partir de tal crime se criou a consciência e 

a moral humana. Esse construto ficcional do parricídio, que está no berço de cultura humana, 

Freud não abre mão de usá-lo até em seu Moises e o monoteísmo (1939). Além disso, Totem 

                                                 
1  Mestrando UFOP. 
2 No seminário A ética da psicanálise Lacan nos diz: “É em função da morte de Deus que o assassinato do pai, 
que a representa da maneira mais direta, é introduzido por Freud como um mito moderno.” (cf. LACAN, 1997, 
p.178). Ainda neste seminário Lacan ancorado em algumas premissas de Lévi -Strauss, para quem o assassinato 
representa a passagem da natureza para a cultura humana, infere que o complexo de Édipo, advindo do parri-
cídio original, deixa de fazer parte de um universal biológico para passar a fazer parte de um universal simbólico. 
Simbólico, uma vez que o assassinato do pai é v isto como a origem da lei e da cultura.  



e Tabu tem algo não menos importante, é o ensaio no qual Freud reúne as fontes antropoló-

gicas que lhe servirão pelo resto de toda sua obra, bem como descreve a histeria em uma nova 

dimensão, até então pouco discutida, a histeria como um construto estético. Ou seja, a histe-

ria como uma obra de arte. 

Antes de adentrarmos no ensaio Totem e Tabu (1913) é importante ressaltar que Freud 

sempre rejeitou ver a teoria psicanalítica reduzida a uma mera parte da ciência médica, de 

maneira que ao longo de toda sua vida sempre insistiu em alargar o campo de atuação de sua 

descoberta. Ou seja, o intuito de Freud era de que a partir da análise clínica de seus pacientes 

ele pudesse cum grano salis, fazer uma análise do ser humano e do grupo social de um modo 

geral. A partir de 1906 as reuniões da Sociedade psicanalítica das quartas-feiras, realizadas 

em sua própria casa, são o cenário de debates que dizem respeito às diversas tentativas de 

aplicação da psicanálise, especialmente, aos campos da literatura e da mitologia3 .  

Foi o seu jovem discípulo, Otto Rank, quem primeiro aplicou a psicanálise fora do âm-

bito terapêutico, de maneira que analisou o papel do herói na obra literária com o livro O 

artista (Der Künstler) 4. Um ano depois Freud publica O Delírio e os sonhos na Gradiva de 

W. Jensen (1907), ensaio no qual Freud faz uma análise psicanalítica de uma obra literária. 

Neste ensaio Freud aponta textualmente a importância da literatura para a psicanálise, uma 

vez que: “No conhecimento da alma eles (os escritores) [r/d] se acham muito à frente de nós, 

homens cotidianos, pois recorrem a fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência.” (cf. 

FREUD, 2015[1907], p.16). Com efeito, além da paixão declarada pela literatura, uma vez que 

Freud imputa ao escritor como aquele “que preenche as lacunas do inconsciente” (cf. Ibid., 

p.72), Freud também sempre teve um grande interesse pela arqueologia, bem como pela pré-

história da civilização, aja visto o amplo uso de metáforas tomadas de empréstimo da arque-

ologia em sua obra5 . De maneira que Freud mantinha um desejo em aplicar a psicanálise ao 

                                                 
3 O empenho por uma “psicanálise aplicada” foi algo que acompanhou Freud ao longo de toda sua obra. Um 
exemplo é o ensaio escrito em 1926, para a Enciclopédia Britânica, intitulado Psicanálise. Neste ensaio que tem 
o papel de divulgar a psicanálise ao grande público, Freud chama a atenção para futuras aplicações de sua teoria: 
“Tampouco houve espaço para aludir às aplicações da psicanálise, que teve origem, como v imos, na esfera da 

medicina, a outras áreas do conhecimento (como antropologia, o estudo da religião, a história literária e a edu-
cação) onde sua influência vem crescendo constantemente. Basta dizer que a psicanálise, em seu caráter de 
psicologia dos atos mentais mais profundos, inconscientes, promete tornar-se o elo entre a psiquiatria e todos 
os outros campos de estudo.”(cf. FREUD, 2014[1926], p.319).  
4 Para Freud a literatura é uma arte que efetua uma reconciliação com os princípios primários e secundários do 
aparelho psíquico. De maneira que o artista é um sujeito que se afasta da realidade concreta, por esta se tornar 
dura demais e, canaliza suas pulsões eróticas para a fantasia. No entanto, o escritor encontra o caminho de volta 

desse mundo da fantasia para a realidade, ao transfor mar suas fantasias em uma obra escrita, que, por sua vez, 
pode ser apreciada por todos. A contribuição de Rank é apontar que muitas vezes o escritor projeta no herói, no 
rei, no favorito que deseja ser, mediante sua obra.  
5 No Livro Freud uma vida para o nosso tempo, Peter Gay  aponta o fascínio de Freud pela arqueologia. Além 
de inúmeras metáforas em sua obra retiradas da arqueologia, Peter gay escreve: “Mas as presenças mais insis-
tentes nos aposentos de trabalho de Freud eram as esculturas espalhadas por t odas as superfícies disponíveis: 



âmbito antropológico para desta maneira tentar elucidar a gênese da cultura humana, para 

assim conhecer mais sobre a estrutura da psique humana.  

 Destarte, Totem e tabu (1913) é o ensaio no qual Freud pela primeira vez aplica a psi-

canálise para analisar a cultura. Lembramos que no ensaio, Moral sexual civilizada e doença 

nervosa moderna (1908), Freud apresenta uma análise ainda incipiente da cultura, mas 

chega a uma importante constatação, - a moral sexual moderna se sustenta frente à repressão 

das pulsões sexuais. Quanto maior o represamento da libido nos sujeitos, imposta pela civi-

lização industrial moderna, maior a afecção neurótica. A cultura industrial moderna reprimia 

os sujeitos, muitos dos quais eram levados ao padecimento neurótico pela carga excessiva-

mente opressiva da cultura, pela carga de moralidade exigida deles pela civilização. No en-

tanto, Freud se mostrava otimista, já que apontava que uma parcela, ainda que pequena da 

sociedade pudesse fugir deste padecimento pela via sublimatória. Porém, em Totem e tabu 

há uma análise mais acurada da cultura humana, o que o leva Freud a apontar que o represa-

mento da libido imposta pela civilização industrial, destacada em seu ensaio de 1908, foi o 

efeito da moralidade exigida aos seres humanos que, por sua vez, essa moralidade era o efeito 

de um sentimento de culpa, introjetado no inconsciente dos sujeitos. Esse sentimento de 

culpa, gerador da moralidade do ser humano, foi advindo de um ato primitivo da horda hu-

mana, o parricídio originário (Urvater). Esse construto ficcional, o parricídio, possibilitou a 

passagem da horda primitiva humana, para uma organização humana na qual havia leis e 

proibições, constituindo assim a mola propulsora da cultura humana. 

  Totem e Tabu se constitui por uma reunião de uma série de quatro ensaios, publicados 

para a revista Imago, revista destinada exclusivamente à aplicação da psicanálise a outras 

áreas de saber. No prefácio Freud diz que o estímulo para se dedicar a tal assunto foi dado 

pelos trabalhos da escola de Zurique, i.e., a escola de Jung, e pela obra de Wundt. Na verdade, 

Freud se opunha diametralmente a essas duas correntes de pensamento, a de Wundt, que 

almeja explicar a psicologia social pela psicologia individual; e a de Jung, que pretende fazer 

o contrário, aplicando material derivado da psicologia social aos problemas subjetivos indi-

viduais.  

Com Totem e tabu Freud almeja superar as ideias de tais autores, por meio da escolha 

de hipóteses de antropólogos do século XIX sobre os povos primitivos, articulando com sua 

                                                 
ficavam em fileiras cerradas nas prateleiras, entupiam armários e tampos de mesa e invadiam a ordenada escri-
vaninha de Freud. (...) Ao começar a análise no ano seguinte, o Homem dos Lobos também considerou extasi-
antes os objetos antigos de Freud: ‘Havia sempre uma sensação de paz e quietude sagradas nos dois gabinetes 
anexos de Freud’; lembrava-lhe não o consultório de um médico, mas antes o gabinete de um arqueólogo. (cf. 
GAY , 1989, p.168 - Grifo nosso). 



ficção - a hipótese psicanalítica do mito do parricídio pela horda primeva de seres humanos. 

De maneira que a síntese entre essas duas hipóteses, alinhada por uma interpretação psica-

nalítica “poderá levar a uma nova compreensão da psicologia dos povos” (cf. FREUD 

2012[1913], p.40) e, com efeito, permiti a Freud novos rumos da compreensão do ser hu-

mano.  

Em resumo, o primeiro ensaio Freud afirma que o horror e o desejo de incesto cami-

nham juntos nas sociedades primitivas. Freud aponta que mesmo em tribos cujo grau de abs-

tração é muito baixo, há uma organização social que impede relações sexuais incestuosas. 

Essa ambivalência de sentimentos deixa marcas indeléveis nos meninos em fase edipiana e 

em neuróticos de sua época, uma vez que os neuróticos apresentavam certo “infantilismo psí-

quico”. Ou seja, o sexual é marcado por uma interdição desde sua origem.  

O segundo ensaio explora teorias correntes da antropologia cultural que dizem res-

peito ao tabu, para assim Freud afirmar que os sentimentos ambivalentes em relação às pro-

ibições impostas pelo tabu aos homens primitivos, vinculam-se com a observação de sinto-

mas de seus pacientes obsessivos. De maneira que, “o esclarecimento do tabu lançaria luz 

sobre a obscura origem de nosso próprio “imperativo categórico” (cf. Ibid., p.48). Assim como 

no tabu, o sujeito que padece de neurose obsessiva gera proibições desprovidas de motivação 

e enigmáticas em sua origem. Freud aponta que as proibições têm o âmago nas pulsões sexu-

ais incestuosas, que por efeito da repressão são mantidas no inconsciente.  

No terceiro ensaio, Freud analisa o animismo como precursor da religião, associando 

ambos, i.e., o animismo e a religião, a uma crença infantil na onipotência do pensamento. Ou 

seja, o animismo e a religião nada mais seriam que uma persistência da onipotência dos pen-

samentos presente na criança na mais tenra infância. Essa onipotência do pensamento ainda 

estaria presente em algumas afecções nervosas, bem como nos artistas, os únicos que fariam 

disso um construto estético. 

 No quarto e mais longo ensaio, Freud se concentra apenas na questão do Totem e não 

mais ao Tabu, como nos outros ensaios precedentes. É o ensaio mais especulativo, pois Freud 

alinha a hipótese de Charles Darwin sobre o estado social primevo que era, “dos hábitos de 

vida dos macacos superiores, que também o homem viveu em pequenas hordas, dentro das 

quais o ciúme do macho mais velho e mais forte proibiu a promiscuidade.” (cf. ibid., p.103), 

com seu mito de parricídio originário (Urvater) cunhado a partir da análise de dois casos 

clínicos, o do pequeno Hans e, um caso que lhe fora comunicado por Ferenczi, o pequeno 

Arpad. Estes dois casos clínicos mostraram a Freud um desejo inconsciente das crianças de 

morte ao pai, por ele barrar o amor incondicional da mãe. De maneira que Freud constrói sua 



hipótese mais ousada, - os primitivos fizeram em ato os que as crianças fizeram apenas no 

pensamento. Após este crime Freud toma como apoio a hipótese da refeição totêmica cu-

nhada por Robert Smith. De forma que o totemismo, a primeira forma de religião construída 

pela cultura humana, nada mais seria do que o representante do pai, representante este er-

guido pelo sentimento de culpa, advindo após seus filhos o terem matado em vingança a seu 

gozo ilimitado (Unumschränkte)6. Para Freud esse fato histórico exprime o registro filogené-

tico, um estado arcaico da sociedade, que responde no campo da ontogênese, pela manifes-

tação de fobias infantis, nas quais o animal vitima do temor pela criança, no caso do pequeno 

Hans, o cavalo, nada mais é que o substituto do pai, que deslocado para um animal a imago 

paterna, inverte também o sentimento primevo de ódio em temor.  

Ao analisarmos a construção da narrativa freudiana, sobre a origem da cultura hu-

mana, não nos escapa que a escolha dos estudos antropológicos feita por Freud é devido o 

seu desejo de achar, ou mesmo, de construir um fato histórico, ainda que fictício, que vali-

dasse suas hipóteses sobre o complexo de Édipo. Para analisarmos a construção da narrativa 

freudiana, passaremos a analisar sucintamente o papel de suas concepções teóricas e das in-

fluências destas para a construção da gênese da cultura humana. 

Sua primeira alusão ao drama familiar edipiano apareceu em carta a Fliess em 1887, 

até se tornar o “complexo central das neuroses” em 1908 com o estudo clínico O Homem dos 

ratos7. Para Freud o complexo de Édipo tem posição central na experiência humana, de ma-

neira que a hipótese do fato histórico que é o “mito do parricídio” Urvater, demonstraria e 

atestaria a manifestação ambivalente do desejo colocada em prática pelos povos primitivos, 

algo que nos neurótico, contemporâneos de Freud, seria apenas um desejo latente, mas que 

causaria vários sintomas e inibições manifestas. O neurótico repete por uma herança filoge-

nética o ódio e temor ao pai, de maneira que ao longo do decurso temporal a cultura conse-

guiu reprimir o ato criminoso contra o pai, mas, no entanto, gerou um desejo ambivalente em 

relação ao pai. Se na Interpretação dos sonhos (1900) Freud descreve o desejo recalcado de 

ódio e de morte ao pai, em Totem e tabu Freud descreve o fato, ou melhor, o ato, como ele 

                                                 
6 No entanto, no ensaio O caso Schereber de 1911, ou seja, dois anos antes de Totem e Tabu Freud já investigava 
a ligação entre os seres humanos e seus deuses, já que Schreber, um juiz acometido por uma paranóia , apontava 
que seu delírio sobre raios divinos foi advindo e construído a partir de sua relação com o pai. “Um pai como esse 
(Freud descreve em um parágrafo anterior as características e as atitudes do pai de Schreber) [r/d], certamente 

se prestava à transfiguração em deus, na terna lembrança do filho  ao qual logo foi arrebatado pela morte. (...) 
Conhecemos bem a atitude infantil do garoto em relação ao pai; consiste da mesma aliança de reverente sub-
missão e veemente indignação que v imos no relacionamento de Schreber com seu Deus, é o modelo inconfun-
dível copiado deste último.” (cf. Freud, 2010 [1911], p.69).  
7  No Livro Freud: a trama de conceitos, Renato Mezan elucida minuciosamente a evolução conceitual do termo 
“complexo de Édipo”, bem como de outros conceitos basilares de Freud. (cf. Mezan, 2013). 



mesmo escreve a seu discípulo Ernest Jones sobre Totem e Tabu: “afinal é um grande passo 

de um desejo a uma ação”. (cf. GAY, 1989, p.310). Ou seja, Freud acreditava que os povos 

primitivos fizeram em ato aquilo que os neuróticos apenas fazem em pensamento.  

Com efeito, Freud passa em revista as hipóteses, previamente escolhidas e não pouco 

questionadas, dos antropólogos de sua época, para depois construir a sua ficção - o mito do 

parricídio- e, sintetizá-lo com uma interpretação psicanalítica, para assim explicar a gênese 

da cultura, uma vez que: só “A experiência psicanalítica lança um único raio de luz nessa 

escuridão”. (cf. FREUD, 2012[1913], p.195).  

Esta leitura que Freud faz do social é marcada por uma forte influência do Iluminismo 

e do evolucionismo em seu pensamento. Do primeiro Freud retira a crença confiante no ho-

rizonte aberto pela razão científica para o descortiçamento das ilusões do mundo. Neste con-

texto, a religião representaria o paradigma da ilusão para Freud. Em Totem e Tabu a religião 

ainda não é conceituada como a representante, por excelência, da ilusão, a religião só é assim 

conceituada em Futuro de uma ilusão (1927), no entanto, em Totem e Tabu já se observa que 

a religião se origina, no caso o totemismo, como um construto social no qual pretende prote-

ger o sujeito da experiência originária de desamparo gerado frente à culpa pela morte do pai 

primevo, de maneira que a crença no Totem, pelos homens primitivos, seria a materialização 

dessa demanda, que impediria o sujeito entrar em confronto com o desamparo. Primeira-

mente houve uma segregação para posteriormente haver uma fraternidade8 . O Totem seria 

cum grano salis a ilusão que tamponaria a demanda dos sujeitos frente ao desamparo estru-

tural e originário do ser humano. O mostra o primado da segregação social para em seguida 

o da fraternidade.9  

Com efeito, é a partir de Charles Darwin (1809-1882), pelo qual Freud constrói o mito 

do parricídio, de forma que assim constrói uma narrativa ficcional sobre a origem da cultura 

humana apoiando-se essencialmente em “uma hipótese de Charles Darwin sobre o estado 

social primevo do homem.” (FREUD, 2012[1913], p.193). Freud confessa nominalmente essa 

criação, ou melhor, seu construto ficcional, numa grande nota de pé de página, que aqui re-

produziremos somente o essencial:  

 

                                                 
8 Essa ideia da desunião para a unificação é a base do mecanismo pulsional da teoria freudiana. Posteriormente, 

a partir de 1920, sua teoria toma uma nova trama conceitual com o ensaio, Além do princípio de prazer, ensaio 
no qual Freud cria o conceito de pulsão de morte, que nada mais é que um estado pulsional originário que tende 
a segregação e a não cooperação. (cf. FREUD, 1920[2010]). 
9 Há números estudiosos que vêem nisso uma semelhança com a ideia de Hobbes, para saber mais conferir a 
série de três ensaios reunidos em um livro sob o nome de Em torno de O mal-estar na cultura de Freud. (Cf. Le 
Rider, 2002). 



Numerosas discussões, entre autores, acerca de quais peculiaridades de uma cultura pri-
mitiva devem ser consideradas primárias e quais seriam configurações posteriores e se-
cundárias. Assim, a determinação do estado original é sempre uma questão de constru-
ção. – Por fim, não é fácil penetrar no modo de pensar dos primitivos. Facilmente os com-
preendemos mal, assim como às crianças, e nos inclinamos a interpretar seus atos e sen-
timentos conforme as nossas constelações psíquicas (Ibid., p.159). 

 

No entanto, se por um lado, é por um viés Iluminista que Freud contrapunha o dis-

curso da ciência e o da religião, onde o discurso científico lançaria luz nas trevas do discurso 

religioso, por outro lado, Freud rompe com o ideário Iluminista, por desacreditar no conceito 

de “progresso” da civilização, colocando em xeque a crença na conquista da felicidade hu-

mana pela razão cientifica. Isso se dá de forma textual em Mal estar da Civilização (1930), 

mas já em Totem e Tabu Freud aponta desacreditar no progresso moral, já que os denomina-

dos “povos primitivos”, se apresentam como sendo tão éticos quanto os “povos civilizados”, 

apesar do amplo desenvolvimento cientifico destes últimos. Os “primitivos” reconheciam a 

transcendência dos valores básicos da cultura humana, como o respeito pela morte, à inter-

dição ao incesto e o respeito pelo outro.  

É importante ressaltar que o significante “primitivo” se liga ao sujeito contemporâneo, 

pois “primitividade” está no âmago do funcionamento do inconsciente. Freud deixa clara essa 

afirmação em seu ensaio metapsicológico de 1915 O inconsciente:  

 
Na psicanálise só nos resta declarar os processos anímicos em si como inconscientes e 
comparar sua percepção pela consciência à percepção do mundo externo pelos órgãos dos 
sentidos. Esperamos inclusive que essa comparação seja proveitosa para o nosso conhe-
cimento. A suposição psicanalítica da atividade anímica inconsciente nos parece o desen-
volvimento ulterior do animismo primitivo. (FREUD, 2010[1915], p.107). 
 

 Essa articulação entre o primitivo e o inconsciente é fundamentada pela lei da recapi-

tulação de Ernst Haeckel que Freud frequentemente a cita, ma qual reza que o desenvolvi-

mento ontogênico constituiria uma recapitulação da filogênese e, também pela influência 

evolucionista que o pensamento de Freud sofreu, principalmente por Charles Darwin e pela 

vertente lamarckiana de sua interpretação, pois Freud acreditava que certas características 

subjetivas adquiridas pelos povos primitivos podem ser herdadas pelo inconsciente dos neu-

róticos e de pessoas “normais”. 

 Consequentemente, em Totem e Tabu Freud afirma que é possível conhecer o homem 

da pré-história, pelas marcas que deixou, e, sobretudo pela semelhança com os povos con-

temporâneos, “selvagens ou semi-selvagens”, oferecem como representar uma fase anterior, 

bem conservada, de nosso próprio desenvolvimento psíquico.  

 



Partindo desse ponto de vista, e estabelecendo uma comparação entre psicologia dos po-
vos primitivos, tal como a etnologia nos ensina, e a psicologia do neurótico, tal como surge 
a partir das investigações psicanalíticas, descobriremos entre ambas numerosos traços 
comuns, e poderemos ver sob nova luz aquilo que já conhecemos delas. (FREUD, 
2012[1913], p.196) 
 

A equação, primitivo=neurótico, constitui o axioma a qual toda demonstração de 

Freud quer afirmar, de maneira que Freud convoca as contribuições de Frazer, para uma re-

visão da antropologia cultural. Frazer se mostra adepto do evolucionismo: 

 
A civilização é extremamente complexa; o estado selvagem é relativamente simples. Não 
há dúvida que é a origem de toda civilização que ele produziu ao longo de lenta evolução. 
Parecia-me que, para entender esse resultado complexo, deveríamos começar por estudar 
os elementos simples que foram sua causa. Em outras palavras, deveríamos tentar a com-
preensão do estado selvagem antes de esperar compreender plenamente a civilização. 
(apud Kardiner & Preble, 1966, p.110) 
 

Esse esclarecimento de Frazer constitui numa verdadeira confissão de fé na ciência e 

no evolucionismo. Do método científico Frazer herda a recomendação de que na investigação 

deve-se começar pelo mais simples, no caso o estado selvagem, ao mais complexo, i.e., o es-

tado civilizado; já do evolucionismo Frazer herda a concepção de que certos traços primitivos 

adquiridos causariam efeitos às civilizações contemporâneas. Em outras palavras, analisando 

e descobrindo as estruturas do estado selvagem certamente elucidará certos resquícios deste 

estado na civilização moderna e, esta é uma ideia que Freud leva in extremis. 

Freud também escolhe Frazer por este lhe dar inúmeros exemplos de como a exogamia 

seria a defesa contra a promiscuidade, uma vez que, para Freud, o primitivo tem horror ao 

incesto assim como os neuróticos de Viena do século XIX: 

 
Este horror dos selvagens pelo incesto é conhecido há muito tempo e dispensa interpreta-
ção ulterior, razão pela qual não nos deu muita oportunidade de mostrar que a aplicação 
dos métodos psicanalíticos joga luz sobre os fatos da psicologia dos povos. Tudo o que 
podemos acrescentar à teoria reinante é que o temor ao incesto constitui um traço essen-
cialmente infantil e vai notavelmente de acordo com aquilo que sabemos da vida psíquica 
dos neuróticos. (FREUD, 2012[1913], p. 105). 
 

Frazer contribui ainda com seu estudo sobre a magia em O Ramo de ouro, no qual 

afirma que a magia é a parte mais primitiva e importante da técnica animista, pois seria a 

primeira forma do sujeito em lidar com os perigos e intempéries do mundo por meios mági-

cos, sendo a arte derivada da magia. Freud interpreta o rito mágico como ainda presente no 

psiquismo dos neuróticos, no entanto, traduzido como a onipotência do pensamento que, por 

sua vez, ainda vigora no psiquismo das crianças e dos neuróticos obsessivos de seu tempo. 

Ou seja, a magia toma erradamente um vinculo ideal por um real, assim como os neuróticos 



sexualizam seu pensamento e as crianças criam fobias em relação a animais, bem como pela 

maneira que os artistas lidam com sua obra.  

Para Freud os artistas pela via sublimatória conseguem dar vazão a onipotência de seus 

pensamentos, algo que, por sua vez, era presente nos sentimentos dos povos primitivos, mas 

que lhes causavam medos e crenças. A psique do artista ainda traria consigo resquícios dessa 

onipotência de pensamento, mas que é usada por ele como fomento e motor para sua obra. 

No entanto, os neuróticos não conseguem dar essa vazão estética como os artistas, o obses-

sivo, por exemplo, é afetado por pensamentos proibitivos incessantes e a histérica, pela via 

somática, canaliza seus pensamentos para órgãos do corpo, o que gera dores e paralisias mo-

toras. 

Finalmente em Totem e Tabu, Freud a partir da análise dos povos primitivos, anuncia 

que as neuroses mostram uma notável concordância com as produções culturais da civiliza-

ção, como por exemplo, a arte, a religião e a filosofia, mas não é uma simples concordância, 

uma vez que as neuroses são “deformações” destas.  

Freud se arrisca ao afirmar que uma histeria é uma caricatura de uma obra de arte, 

uma neurose obsessiva é uma a caricatura de uma religião, e um delírio paranóico é uma 

caricatura de um sistema filosófico. A diferenciação remonta, em última análise, ao fato de as 

neuroses serem formações associais, nas quais os sujeitos não conseguem externalizar a mo-

ção pulsional advinda de pensamentos.   

Ora, caricatura é quando se ressalta apenas um aspecto em detrimento a outros, para 

assim poder melhor analisar esse único aspecto. A histeria como caricatura de uma obra de 

arte se dá, pois não há uma separação formal entre o individual e o social, para a psicanálise, 

na verdade há uma díade dual entre o registro do narcisismo e o registro da alteridade. O 

outro como alteridade é o pólo que fundamenta a constituição do sujeito, de maneira que 

Freud não pensa uma separação entres esses dois campos, mas pensa na mediação, sempre 

incerta e suspeita, entre o narcisismo e a alteridade. Lacan no seminário II se vale da frase de 

Rimbaud “O eu é um outro”, para apontar que a fase narcísica é alimentada pela alteridade, 

uma vez que o “corpo despedaçado encontra a imagem unificadora no outro” (cf. LACAN, 

1985, 74). 

Ou seja, em Totem e Tabu Freud observa que a onipotência dos pensamentos presente 

em seus pacientes, foi advinda por uma herança adquirida filogenética da psique dos povos 

primitivos, uma vez que o inconsciente dos seres humanos civilizados conserva traços desta 

onipotência de pensamento. O artista seria aquele que conseguiria dar vazão a este pensa-



mento pela via sublimatória, uma vez que o artista consegue mediante sua obra de arte colo-

car em ato algo que outrora era apenas subjetivo. No entanto, a histérica não consegue uma 

via benéfica à sociedade como o artista, uma vez que ela somatiza em seu corpo seus pensa-

mentos, tornando-se ela mesma uma obra de arte. Obra de arte já que a histérica dramatiza 

seus pensamentos com seu próprio corpo, não conseguindo outra válvula de escape que não 

seja a via somática. 

  Em resumo, com Totem e Tabu Freud coloca que a dimensão estética da histeria seria 

fruto da repressão impelida pela civilização moderna, uma vez que o padecimento do doente 

se dá por este estar preso no registro narcísico, não conseguindo sublimar sua pulsão sexual 

para o registro da alteridade, devido a uma frustração sexual, oriunda da moralidade bur-

guesa, que, por sua vez, acarreta um represamento de libido em direção a pontos de fixação 

erógenos. Em outras palavras, a histérica encarna com seu corpo uma obra de arte, devido à 

coerção pulsional que a cultura lhe impõe. 

Os surrealistas prestaram atenção nessa assertiva freudiana, consideravam a histeria 

como uma grande obra de arte, fascinados com a monumentalidade das produções histéricas 

no registro somático. No entanto, como nos lembra Birman “era a figura clínica da histerici-

zação, marcada pela fascinação e pelo enigma, que tinha, além disso e por causa disso, valo-

rizavam as linha abertas por Charcot e Freud.” (cf. Birman, 1994, p.105) 
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Ode marítima ou o dia da vingança 

 

Rubens José da Rocha1 

 

Apesar de Ode Triunfal inaugurar a escrita de Álvaro de Campos como discípulo de 

Alberto Caeiro, o heterônimo aparece como identidade definida a partir do poema Opiário , 

sobre o qual Fernando Pessoa diz ter aplicado seu máximo poder de despersonalização, posto 

que escrito depois e com a intenção de representar uma etapa anterior à escrita de Ode 

Triunfal. Em Opiário, Álvaro de Campos escreve a bordo de um transatlântico que regressa 

do Oriente à Europa, atravessando o Canal de Suez. A ocupação de engenheiro naval e a 

vocação para escritor fazem do heterônimo um indivíduo sem laços de amizade com seus 

contemporâneos, mas que mostra-se ironicamente consciente de sua imersão numa ordem 

social: “O meu próprio monóculo me faz/Pertencer a um tipo universal” (PESSOA, Opiário , 

p.305). Em Ode Marítima, a transposição da viagem transatlântica para a multiplicidade 

sensacionista provém da oposição entre sua personalidade reticente e a marcha dos 

acontecimentos históricos. O heterônimo aparece em Lisboa, à beira do cais, a espreita de um 

navio imaginário que o transporta para sensações vividas em diferentes períodos históricos. 

O fluxo de sensações constela-se em torno à oposição da figura ativa dos navegadores, que 

atravessam os mares e a passividade dos povos nativos, que se deixam por eles colonizar. 

Proponho mostrar como essa imersão de Álvaro de Campos no entrechoque da ação sádica 

dos algozes e da passividade masoquista das vítimas promove a sublimação irônica do tabu 

que acompanha os grandes crimes subjetivos narrados no poema, dramatizando a escrita 

irônica do heterônimo como um ato de vingança que opõe à história objetiva dos fatos a 

história metafísica das sensações.  

 

Sensacionismo em Álvaro de Campos 

A astúcia poética de Álvaro de Campos consiste em transpor a simultaneidade espacial 

das formas sensíveis percebidas por Caeiro para o plano da sucessão temporal que constitui 

a experiência subjetiva no espaço urbano. Na obra-prima de Alberto Caeiro, o ritmo da escrita 

seguia a mesma naturalidade do vilarejo Ribatejo, palco da vida e obra do heterônimo. A 

coleção de pequenos fragmentos compunha uma constelação de pequenos instantes 

encarnados na forma sensível. Nas odes de Álvaro de Campos, o palco subjetivo transporta-
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se para um porto marítimo, um edifício urbano, uma estrada ou uma ferrovia que interliga 

uma cidade à outra, de onde se segue uma viagem real ou imaginária de navio, um passeio 

real ou imaginário a pé, de comboio, automóvel ou de cavalo pelas ruas e arredores de Lisboa. 

Os elementos que caracterizam a maneira como Álvaro de Campos interpreta a sensação 

encontram-se na vanguarda estética criada pelo heterônimo, intitulada sensacionismo. 

Como observa o poeta ortônimo, os ideais estéticos do sensacionismo são, em larga medida, 

inspirados no objetivismo de Alberto Caeiro, embora o objetivismo do mestre não possa ser 

reduzido ao sensacionismo sem desvirtuar traços característicos de sua personalidade:  

 
Dizem que Alberto Caeiro lamentou que o nome de “sensacionismo” tivesse sido dado à 
sua atitude e à atitude que ele criou, por um discípulo seu—discípulo um tanto quanto 
estranho, é verdade—o Sr. Álvaro de Campos. Se Caeiro protestou contra a palavra, como 
possivelmente parecendo indicar uma “escola”, a igual do Futurismo, por exemplo, estava 
no seu direito e por duas razões, pois a própria sugestão de escolas e movimentos literários 
soa mal quando aplicada a uma espécie de poesia tão incivilizada e natural. E, além disso, 
embora tenha ele, pelo menos, dois “discípulos”, o fato é que exerceu sobre eles uma 
influência igual àquela que algum poeta—Cesário Verde, talvez—exerceu sobre ele: 
nenhum deles se lhe assemelha absolutamente, embora, na verdade, bem mais claramente 
do que a influência de Cesário Verde sobre ele, possa ser vista sua influência em toda a 
obra deles. (PESSOA, 1993. p.129) 

 
Ao incluir Alberto Caeiro entre os poetas sensacionistas, Álvaro de Campos mostra-se, 

portanto, muito mais preocupado em elaborar sua própria teoria do que em definir com 

precisão o ensinamento do mestre. Com efeito, uma lição que Álvaro de Campos aprendera, 

mas que Alberto Caeiro não ensinara é que a sensação também encerra em si todo um 

macrocosmo de outras sensações que podem ser sentidas ou percebidas internamente pelo 

sujeito. Em primeiro lugar, lembremos que “sensação” era a palavra que Alberto Caeiro 

supostamente aplicava para designar a diferença e a realidade objetiva das formas sensíveis. 

Quando muito, a sensação poderia significar algo como o contentamento que acompanha o 

ato de ver ou a insatisfação de não poder observar com exatidão as formas sensíveis, mas não 

poderia significar nunca um estado subjetivo que condiciona a apreensão de algo exterior ao 

sujeito. Mesmo admitindo a existência de características comuns, que autorize o emprego do 

mesmo nome para sensações diferentes, como a cor vermelha numa pétala de flor e a cor 

vermelha que tinge um vestido, por exemplo, as duas formas sensíveis designadas pelo nome 

“vermelho” são percebidas como sensações distintas, cuja realidade independe do estado 

subjetivo de quem as percebe. 

O sensacionismo de Álvaro de Campos consiste em transpor a certeza sensível de 

Alberto Caeiro para o campo intelectual da reflexão, conferindo qualidades sensíveis a 

representações puramente abstratas. A diferença sensível que caracterizava o objetivismo de 



Caeiro é agora transposta para o campo da diferença intelectual da representação. A sensação  

não será apenas a percepção direta da forma sensível, mas também a ampliação subjetiva 

desta percepção. Com isso, a palavra “sensação” designará não apenas uma forma sensível 

exterior ao sujeito, como também o vasto repertório de representações que acompanha a 

percepção das formas sensíveis. Ela será o ponto de convergência e divergência de um duplo 

movimento de projeção: a projeção da reflexão subjetiva sobre as formas sensíveis e a 

projeção da autorreflexão interna às formas sensíveis sobre a representação. A forma sensível 

torna-se capaz não apenas de refletir sua estrutura interna, como autorreflexão objetiva 

exterior ao sujeito, mas também de transmitir, por meio de representações, seu conteúdo 

objetivo para a reflexão subjetiva do heterônimo. A personificação desse duplo movimento 

de projeção em Álvaro de Campos dá acesso a um terceiro nível de reflexão, capaz de 

incorporar o percurso de reflexão que projeta o universo subjetivo do heterônimo sobre os 

objetos sensíveis (idealismo) e o percurso de reflexão que projeta o universo objetivo das 

formas sensíveis sobre as representações subjetivas (empirismo). 

  O terceiro nível de reflexão marca o início da autonomização da sensação pelo processo 

de despersonalização. A despersonalização e a autonomização da sensação encontram uma 

dupla via de expressão na escrita do heterônimo: primeiro, como multiplicação subjetiva 

dos modos de representação da multiplicidade sensível (ou seja, como autorreflexão subjetiva 

da forma sensível); e, segundo, como multiplicação objetiva dos modos de percepção 

dessa multiplicidade (isto é, como autorreflexão objetiva da forma sensível). A transposição 

do ato de perceber para o ato de representar vem sempre acompanhada de uma descarga 

psíquica que aparece sob a forma gradual de um sentimento, uma emoção, uma paixão ou 

uma perversão, segundo os graus de personificação que acompanham os atos de ser e sentir 

as sensações. A cor vermelha de um vestido, por exemplo, poderá ser investida de uma 

descarga histérica que a associa simultaneamente à cor vermelha do sangue e à intensidade 

subjetiva da raiva. Ou uma fórmula puramente abstrata, como o binômio de Newton, poderá 

associar-se a uma forma sensível, como a Vênus de Milo, através do sentimento do belo, e 

exprimir, como descarga emotiva, um sentimento sublime.  

A associação de ideias, imagens e emoções implica a multiplicação subjetiva das 

sensações. Através de uma técnica virtuosa de análise e enumeração, Álvaro de Campos cria 

uma coesão sintética para as sensações, sedimentando-as gradualmente no que Gaston 

Bachelard chamaria de um “cogito à terceira potência” (BACHELARD, 1994. p.95). Esse o 

motivo porque o lema central do sensacionismo, “sentir tudo de todas as maneiras” (PESSOA, 

2006. p.344) também implica uma fórmula do tipo “pensar tudo de todos os modos”. Uma 



sensação pode desdobrar-se em inúmeras outras pela convergência ou pela divergência do 

“eu penso”, “eu sinto” e do “eu sou”, tornando-se a sensação ela-mesma capaz de pensar, 

sentir e ser todas as outras sensações. A multiplicação das sensações depende, portanto, da 

possibilidade de o heterônimo encontrar o ponto dessa convergência ou divergência” no 

decorrer da escrita. Com o embate entre autorreflexão, despersonalização e personificação, 

as sensações podem jorrar em alta velocidade, de maneira quase irrefletida, sobre a página 

em branco, (como se fossem o efeito dramático de uma combustão intelectual que move a 

máquina de escrever). Contudo, quando preponderam vagas sensações de melancolia, os 

poemas assumem dimensões menores, chegando mesmo, em alguns casos, a compor poemas 

formais como o Opiário ou sonetos em estilo moderno.  

 

Vingança e ironia transcendental na Ode Marítima  

Assiste-se, nos primeiros versos de Ode Marítima, a este movimento de intensificação 

qualitativa que, ao transpor a diferença ontológica dos objetos sensíveis para a diferença 

intelectual da representação, sobrepõe ao tempo físico da matéria o tempo psíquico do poeta 

heterônimo. Neste longo poema, escrito ao que tudo indica numa única noite de insônia, por 

volta de 1914 e 1915, Fernando Pessoa erige uma das peças centrais para compreendermos 

como o impulso de despersonalização, ao constituir para si um outro simbólico na forma 

heterônima, torna-se capaz de traçar as coordenadas subjetivas que estruturam o fluxo 

interno das sensações. Assim como nas outras odes sensacionistas, Ode Marítima é 

composto por uma extensa trama de estados subjetivos, a fim de enredar no fluxo geométrico 

das sensações uma série de representações impregnadas no imaginário histórico europeu. 

Desde a primeira estrofe, assiste-se ao navio que o engenheiro contempla ser gradualmente 

transposto para o universo das representações subjetivas. Figuras como os piratas e suas 

vítimas fundem-se com a representação simbólica do navio, permitindo ao engenheiro dispor 

as sensações segundo um plano de composição geométrica, a partir da espacialização das 

formas abstratas e da temporalização da sensação.  

  
Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de Verão,  
Olho pro lado da barra, olho pro Indefinido,  
Olho e contenta-me ver,  
Pequeno, negro e claro, um paquete entrando.  
Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira.  
Deixa no ar distante atrás de si a orla vã do seu fumo.  
Vem entrando, e a manhã entra com ele, e no rio,  
Aqui, acolá, acorda a vida marítima,  
Erguem-se velas, avançam rebocadores,  
Surgem barcos pequenos de trás dos navios que estão no porto.  



Há uma vaga brisa. 
Mas a minh’alma está com o que vejo menos,  
Com o paquete que entra,  
Porque ele está com a Distância, com a Manhã,  
Com o sentido marítimo desta Hora,  
Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea,  
Como um começar a enjoar, mas no espírito. 
 
Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma,  
E dentro de mim um volante começa a girar lentamente.  
(PESSOA, 2006. pp. 314-315) 
 

É possível observar, logo na primeira estrofe, a transposição gradual da forma sensível 

do navio para o universo subjetivo da representação. Um navio que se aproxima do cais e que 

primeiro aparece como percepção sensível, transporta-se aos poucos para dentro do universo 

subjetivo do poeta heterônimo, como se estivesse a lançar-lhe um olhar a procura de um Cais 

interior, que se encontra lado a lado com as formas abstratas da Distância e do Indefinido. O 

mar dissolve o horizonte subjetivo que permite distinguir o lado interno e o lado externo das 

sensações. De início, o verso isolado “Olho e contenta-me ver” poderia figurar entre os versos 

objetivistas de Alberto Caeiro. Mas, a antístrofe “Olho de longe o paquete, com uma grande 

independência de alma, /E dentro de mim um volante começa a girar lentamente” sela de vez 

a transposição do navio como signo sensível para dentro do universo subjetivo de Álvaro de 

Campos. O giro do volante marca não só a entrada do navio no cais subjetivo, como também 

os ciclos de intensidade rítmica que, segundo certa dinâmica de escrita, marca também a 

passagem de um tempo histórico para o outro, acompanhando o fluxo interno das sensações. 

Numa fase posterior aos poemas sensacionistas, desta vez a bordo de um automóvel, o 

heterônimo graceja sobre o símbolo tão habilmente usado: 

 
Maleável aos meus movimentos subconscientes do volante, 
Galga sob mim comigo o automóvel que me emprestaram. 
Sorrio do símbolo, ao pensar nele, e ao virar à direita.2  
 

O navio aparece, assim, como signo sensível de uma distância interior que dá ocasião 

para o poeta evocar a história subjetiva das Grandes Navegações. Sem laços estreitos de 

amizade com seus contemporâneos, o engenheiro empenha-se em presentificar, com os olhos 

lançados ao horizonte temporal, uma série de sensações subjetivas de homens que, desde os 

tempos de Ulisses, dedicaram a vida para a construção da civilização moderna.  

A técnica de enumeração automática é amplamente explorada na condensação de 

imagens e recursos discursivos que vão da poesia lírica à poesia épica e dramática. Observa-
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se no drama O Marinheiro, composto por Fernando Pessoa em 1913, publicado no primeiro 

volume de Orpheu antes do parto heteronímico, uma prefiguração da dinâmica intersubjetiva 

entre os piratas e suas vítimas. No drama estático de Pessoa, uma dentre três irmãs, que 

viviam enclausuradas num castelo, era autora da história do marinheiro que, isolado numa 

ilha, construía para si uma realidade superior a que elas viviam em seu mundo fechado de 

sonhos. Na Ode Marítima, o marinheiro sonhado pelas três irmãs aparece despersonalizado 

e personificado na figura do engenheiro naval que, invertendo a posição da narradora no 

drama estático, torna-se ele mesmo o narrador dos sonhos femininos, dilacerados pela 

crueldade dos piratas. No Canto II da Ilíada, Homero pedia força e inspiração às musas para 

evocar o nome dos guerreiros que combateram em Tróia, em honra ao rei Menelau. O aedo 

enumerava uma extensa lista que recordava o nome e a origem das tripulações que 

atravessaram o mar Egeu. Assim como Homero, Álvaro de Campos também enumera, em 

longas páginas de poesia, o feito de homens que percorreram os mares movidos pela vaidade 

e pela cobiça, como a ecoar também os famosos versos d’Os Lusíadas:  

 
Ó glória de mandar, ó vã cobiça 
Desta vaidade a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 
C´uma aura popular que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldades neles experimentas! 3 
 

O que impulsiona a escrita automática de Álvaro de Campos, porém, não são 

imediatamente as musas, como em Homero, ou os feitos pátrios no mar, como em Camões, 

nem o Barco Ébrio de Rimbaud, mas um grito inglês de aviso marítimo que, ao simular com 

a voz o apito de um navio, alerta para a presença do inimigo nas imediações. Assim como o 

giro do volante, o grito antigo dos marinheiros ingleses marca o ritmo e o fluxo de escrita, 

invocando uma série de sensações sacrificiais promovidas pelos navegadores europeus.4  

Tanto o volante como os ecos do apito aparecem, alternadamente, nos momentos que abrem 

e fecham um ciclo histórico de sensações, ou que abrem e fecham um ciclo de intensificação 

da atitude psíquica do heterônimo, fazendo lembrar as cenas de crueldade e extermínio na 

vida marítima:  

 
Tu, marinheiro inglês, Jim Barns meu amigo, foste tu 
Que me ensinaste esse grito antiquíssimo, inglês, 
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Que tão venenosamente resume 
Para as almas complexas como a minha 
O chamamento confuso das águas, 
A voz inédita e implícita de todas as coisas do mar, 
Dos naufrágios, das viagens longínquas, das travessias perigosas. 
Esse teu grito inglês, tornado universal no meu sangue, 
Sem feitio de grito, sem forma humana nem voz, 
Esse grito tremendo que parece soar 
De dentro duma caverna cuja abóbada é o céu 
E parece narrar todas as sinistras coisas 
Que podem acontecer no Longe, no Mar, pela Noite... 
(Fingias sempre que era por uma escuna que chamavas, 
E dizias assim, pondo uma mão de cada lado da boca, 
Fazendo porta-voz das grandes mãos curtidas e escuras: 
 
Ahò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-yyyy... 
Schooner ahò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò - yyyy...) 
 
Escuto-te de aqui, agora, e desperto a qualquer coisa. 
Estremece o vento. Sobe a manhã. O calor abre. 
Sinto corarem-me as faces. 
Meus olhos conscientes dilatam-se. 
O êxtase em mim levanta-se, cresce avança, 
E com um ruído cego de arruaça acentua-se 
O giro vivo do volante.5 
 

Além do navio e da imagem marítima, observa-se, a partir daqui, outros dois 

elementos que permitem ao engenheiro traçar a geometria interna do poema. O primeiro 

deles aparece como força e coragem dos piratas e navegadores para enfrentar as adversidades 

marítimas. O outro aparece sob a forma do empenho sádico dos piratas no extermínio dos 

povos nativos e a submissão masoquista dos povos que se deixaram exterminar ou colonizar 

pelos piratas e navegadores europeus.  

 
Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! 
Homens que vistes a Patagônia! 
Homens que passastes pela Austrália! 
Que enchestes o vosso olhar de costas que nunca verei! 
Que fostes a terra em terras onde nunca descerei! 
Que comprastes artigos toscos em colônias à proa de sertões! 
E fizestes tudo isso como se não fosse nada! 
Como se isso fosse natural, 
Como se a vida fosse isso, 
Como nem sequer cumprindo um destino! 
Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! 
Homens do mar actual! homens do mar passado! 
Comissários de bordo! escravos das galés! combatentes de Lepanto! 
Piratas do tempo de Roma! Navegadores da Grécia! 
Fenícios! Cartagineses! Portugueses atirados de Sagres 
Para a aventura indefinida, para o Mar Absoluto, para realizar o Impossível! 

                                                 
5 Obra Poética, Álvaro de Campos, Ode Marítima, pp.319-320. 



Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh!6 
 
Atente-se para o clímax sensacionista destes versos: 
 
Sim, sim, sim... Crucificai-me nas navegações 
E as minhas espáduas gozarão a minha cruz! 
Atai-me às viagens como a postes 
E a sensação dos postes entrará pela minha espinha 
E eu passarei a senti-los num vasto espasmo passivo! 
Fazei o que quiserdes de mim, logo que seja nos mares, 
Sobre conveses, ao som de vagas, 
Que me rasgueis, mateis, firais! 
O que quero é levar pra Morte 
Uma alma a transbordar de Mar, 
Ébria a cair das coisas marítimas, 
Tanto dos marujos como das âncoras, dos cabos, 
Tanto das costas longínquas como do ruído dos ventos 
Tanto do Longe como do Cais, tanto dos naufrágios 
Como dos tranquilos comércios, 
Tanto dos mastros como das vagas, 
 Levar pra Morte com dor, voluptuosamente, 
 Um corpo cheio de sanguessugas, a sugar, a sugar, 
 De estranhas verdes absurdas sanguessugas marítimas!7  
            

Nesta altura do poema, a figura do Cristo crucificado é unificada à figura poética de 

Ulisses. Cristo simboliza não só a atrocidade e a carnificina das conquistas, como também a 

expiação carnal e a sublimação intelectual das sensações de extermínio pelos mares. Por 

outro lado, atado ao mastro pelos marinheiros, assim como Ulisses, que ausculta o canto 

fúnebre das sereias sem correr o risco de sucumbir a seu chamado, o engenheiro ausculta o 

fluxo rítmico das sensações, lembrando-se do grito que o marinheiro Jim Barns lhe ensinara: 

“O que quero é levar pra Morte/Uma alma a transbordar de Mar,/ Ébria a cair das coisas 

marítimas”. Extenuado pela ebriedade produzida pelo canto das sereias, após ser atravessado 

uma bateria de descarga histérica, Álvaro de Campos apresenta o mais profundo diagnóstico 

das atrocidades inconscientes que marcaram o processo de construção da civilização 

moderna, ao rememorar a tempestade de sensações sacrificiais que atravessaram seu corpo 

metafísico, agora dilacerado pela violência das sensações: 

 
Uma inexplicável ternura, 
Um remorso comovido e lacrimoso, 
Por todas aquelas vítimas - principalmente as crianças - 
Que sonhei fazendo ao sonhar-me pirata antigo, 
Emoção comovida, porque elas foram minhas vítimas; 
Terna e suave, porque não o foram realmente; 
Uma ternura confusa, como um vidro embaciado, azulada, 

                                                 
6 Obra Poética, Álvaro de Campos, Ode Marítima, p.321. 
7  Obra Poética, Álvaro de Campos, Ode Marítima, p.322-323. 



Canta velhas canções na minha pobre alma dolorida.8 
                   (...)      
Esforço-me e consigo chamar outra vez ante os meus olhos na alma, 
Outra vez, mas através duma imaginação quase literária, 
A fúria da pirataria, da chacina, o apetite, quase o paladar, do saque, 
Da chacina inútil de mulheres e de crianças, 
Da tortura fútil, e só para nos distrairmos, dos passageiros pobres 
E a sensualidade de escangalhar e partir as coisas mais queridas dos outros, 
Mas sonho isto tudo com um medo de qualquer coisa respirar-me sobre a nuca. 
Lembro-me de que seria interessante 
Enforcar os filhos à vista das mães 
(Mas sinto-me sem querer as mães deles), 
Enterrar vivas nas ilhas desertas as crianças de quatro anos 
Levando os pais em barcos até lá para verem 
(Mas estremeço, lembrando-me dum filho que não tenho e está dormindo tranquilo em 
casa).9   
 

Há, portanto, no interior dessa dinâmica de despersonalização e personificação, uma 

ironia capaz de manifestar à maneira sensacionista o mais terrível assombro com a crueldade 

implícita no decorrer da história ocidental. Com efeito, passagens como estas evocam, pela 

expressão poética, o tabu incontornável dos grandes crimes subjetivos. O remorso de se sentir 

cúmplice do horror e da crueldade em tantos crimes cometidos por homens de todas as 

épocas—homens convocados a participar seja como vítimas inocentes da vilania, ou como 

carrascos imorais que se isentaram de culpa sob o não-argumento de sua fé—, dramatizam 

características inconscientes que Jung designava, à época, pelo conceito de sombra egoica, 

personificada na ironia corrosiva de Álvaro de Campos.1 0  

 

O fluxo das sensações é a expressão mais exata da ironia heteronímica, pois o ritmo 

veloz e a forma aberta que o acompanha permite exprimir com toda destreza a descarga 

histérica do desejo, como ato de transfiguração das formas canônicas. Dilacerada a 

identidade pela manifestação imediata das sensações, a personalidade de Álvaro de Campos 

é imensamente ampliada por uma espécie de riso transcendental, que emerge na superfície 

dos poemas sob a forma de um saber-se não ser a obra que se é. Riso somente possível 

porque, enquanto figura não-idêntica ao cogito heteronímico, Fernando Personne escreve 

poemas como quem objetiva o prazer do fluxo automático de escrita, afirmando a 

objetividade do não-idêntico nas sensações como obra que se põe a si mesma por meio da 

autorreflexão da forma. Assim como Ulisses que, ao libertar-se com astúcia do perigo, 

                                                 
8 Obra Poética, Álvaro de Campos, Ode Marítima, p.329. 
9 Obra Poética, Álvaro de Campos, Ode Marítima, p.331. 
1 0 “Por sombra, quero dizer o lado negativo da personalidade, a soma de todas aquel as qualidades desagradáveis 
que preferimos ocultar, juntamente com as funções insuficientemente desenvolvidas e o conteúdo do inconsciente 
pessoal." (JUNG, C. Gustav . Sobre a Psicologia do Inconsciente , p. 125). 



substituindo sua identidade por Ninguém, zomba com satisfação da desgraça do Cíclope, 

Fernando Personne zombará, em Álvaro de Campos, de não ser a obra que se é, de não viver 

em realidade a marcha histórica de sensações sacrificiais que invoca, de não esperar que um 

dia alguém leia os versos que agora já estão a ler, etc..., emitindo um riso transcendental que 

constitui uma das formas mais refinadas de crítica aos valores estéticos e morais da 

modernidade. 

 
Eu quem sou para que chore e interrogue? 
Eu quem sou para que te fale e te ame? 
Eu quem sou para que me perturbe ver-te?1 1  
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Literatura como vingança: uma análise da relação entre literatura e 
filosofia na obra de Jean-Paul Sartre à luz da sua teoria do 

imaginário 
 

Thiago Rodrigues1 

 
Objetiva-se com este estudo localizar o papel da literatura no itinerário sartriano, isto 

é, quando abordamos obra tão vasta e diversificada como a produção de Sartre torna-se 

imperativo questionar por que o autor lança mão tanto da criação ficcional como da reflexão 

filosófica. Nesse sentido, a imagem literária se insurge contra a hegemonia da reflexão 

filosófica. Combativa e subversiva por excelência a produção do filósofo e literato tem como 

ponto central o embate com seus interlocutores e críticos, a partir deste quadro o objetivo 

fundamental que orienta este estudo é perscrutar a possibilidade de ler a produção sartriana 

como uma obra de resposta. Sendo assim, o tema da vingança surge à nossa exposição em 

duas frentes que se contrapõem e se complementam, quais sejam: [1] via relação entre 

literatura e filosofia, o resgate da função heurística da imagem ou, para ser mais fiel ao 

pensamento do autor, da consciência imaginante; e [2] como elemento motriz da própria 

produção, em outras palavras, é motivado pelo espírito belicoso e em resposta as mais 

variadas críticas que Sartre produz seu pensamento. Posto isso, a consciência imaginante, por 

resgatar o papel ativo do leitor, ganha lugar de destaque. São célebres as construções literárias 

no seio da produção estritamente filosófica do autor, o que não significa de modo algum 

reduzir a criação ficcional à sua função instrumental. Parece-nos então que a teoria da 

imagem e do imaginário constitui o ponto de convergência entre essas duas perspectivas da 

“vingança” sartriana, pois constitui o cerne tanto do imbricamento entre literatura e filosof ia 

como das suas obras de resposta. 

 

I. Vingança como gênese: matriz motriz 

 
“Se você quer se engajar”, escreve um jovem imbecil, “o que está esperando para se alistar 
no PC?”. Um grande escritor, que se engajou muitas vezes e se desengajou mais vezes 
ainda, mas já se esqueceu disso, me diz: “Os piores artistas são os mais engajados: veja os 
pintores soviéticos”. Um velho crítico se queixa discretamente: “Você quer assassinar a 
literatura; o desdém pelas Belas-Letras se manifesta com insolência na sua revista”. Um 
espírito tacanho me chama de rebelde, o que para ele, evidentemente, é a pior das ofensas. 
[...] Quanta asneira! O fato é que se lê mal, afoitamente, e se julga antes de compreender. 

                                                 
1  Mestrando UNIFESP. 



Portanto, recomecemos. Isso não diverte ninguém, nem a você, nem a mim. Mas é preciso 
ir até o fim.2 

 

Com essas palavras Sartre abre seu ensaio sobre a literatura. Comecemos pelo fim 

então, no entanto, e em decorrência da escassez de tempo que caracteriza este tipo de 

exposição, nos limitaremos a pontuar nosso ponto de partida, qual seja, que a obra sartriana 

se constitui como uma obra de resposta. Com isso queremos dizer que o pensamento do 

filósofo se insurge, quase em sua totalidade, como uma maneira de oferecer respostas aos 

seus interlocutores e críticos. Vejamos mais um caso exemplar.    

 
Escrevi um livro inteiro (menos os últimos capítulos) inspirado por ele: O Imaginário. 
Contra ele, para dizer a verdade, mas tudo aquilo que um discípulo pode escrever contra 
o mestre. [...] E depois, pouco a pouco, sem que eu percebesse, as dificuldades se 
acumularam, um fosso cada vez mais largo me separava de Husserl: sua filosofia, no 
fundo, evoluía para o idealismo, coisa que eu não podia admitir [...]3 

 

 Sentimos aqui reverberar a célebre máxima nietzcheana: “retribui-se mal a um 

mestre, continuando-se sempre apenas aluno”.4  Dispensável dizer que Sartre muito 

rapidamente evadiu-se dessa condição. Evidentemente, a apropriação da fenomenologia 

realizada pelo filósofo foi uma apropriação crítica. Interessa-nos, nesse momento, ressaltar o 

elemento motriz implícito no posicionamento do filósofo. Outro exemplo célebre, nesse 

sentido, é a clássica conferência proferida por Sartre como uma espécie acerto de contas com 

seus críticos, sobretudo intelectuais católicos e comunistas, mais tarde transformado em 

livro, O Existencialismo é um Humanismo. Não nos esqueçamos ainda da querela com Albert 

Camus, Merleau-Ponty e Bergson, fonte de tantas outras páginas.  

 Talvez essa nossa prerrogativa fundamental não tenha alcançado maior evidência do 

que em seus ensaios, textos mais curtos e pontualmente mais direcionados. Talvez nos baste 

um caso. Nesse sentido não é preciso muito esforço para constatarmos nossa tese, por 

exemplo, se lembrarmos da crítica de Sartre à Mauriac: “Deus não é um artista. Mauriac 

tampouco”. O espírito belicoso nos aparece como uma marca indelével do estilo sartriano. A 

ironia, as máximas propositadamente contraditórias, o espírito crítico são intrínsecos à sua 

produção, de tal modo que não nos parece possível dissociar sua obra dessa dimensão, a que 

chamamos obra de resposta, mas que caracteriza uma das dimensões da vingança na obra 

do autor e que dão título a nossa exposição. É justamente nesse sentido que Ildeu Coelho em 

sua clássica tese acerca do imaginário em Sartre atesta o que defendemos: “É essa polêmica 

                                                 
2 SARTRE, Que é a Literatura?, p. 7 . 
3 SARTRE, Diário de uma Guerra Estranha , p. 17 6. 
4 NIETZCHE, Friedrich, Ecce homo , p. 20. 



constante, esse pensamento combativo e palpitante que encontramos em todas as obras de 

Sartre, inclusive nas propriamente filosóficas”.5    

 Acreditamos inclusive que não seria um abuso afirmar que a obra maior do autor, O 

Ser e o Nada, também pode ser entendida dentro dessa chave de leitura. Tal como os demais 

trabalhos citados até aqui, Sartre escreve seu tratado de ontologia fenomenológica afim de 

responder a uma série de questões ainda não resolvidas em suas obras anteriores de 

influência husserliana (TE; ETE; I; Im). No entanto acreditamos que em O Ser e o Nada 

podemos perceber aquilo que chamamos de segunda dimensão da vingança na obra do autor 

que, tal como veremos, caracteriza a vingança da forma. Passemos então ao segundo 

momento de nossa exposição, qual seja, a relação entre filosofia e literatura no itinerário 

sartriano. Qual o papel da literatura na construção do pensamento existencialista sartriano?   

 

II.Literatura e filosofia 

Que não se pense, entretanto, que Sartre confunde os registros. Para o autor literatura 

e filosofia são coisas distintas. Como entender então nosso ponto de vista? Antes de 

avançarmos na argumentação cabe uma pequena digressão afim de melhor compreender 

como se estabelece esta relação para o filósofo. Trata-se de recorrer à instigante interpretação 

proposta por Franklin Leopoldo e Silva em Ética e Literatura em Sartre: Ensaios 

Introdutórios, ao afirmar que entre a literatura e a filosofia, no registro sartriano, é preciso 

postular algo que o comentador chamou de vizinhança comunicante. Vejamos: 

 
Entendemos que o centro de irradiação desse projeto determina a relação entre filosofia e 
literatura como uma vizinhança comunicante, e é responsável pela diferença e pela 
adequação recíproca dos dois modos da dualidade expressiva. Com isso, queremos dizer 
que a expressão filosófica e a expressão literária são ambas necessárias em Sartre porque, 
por meio delas, o autor diz e não diz as mesmas coisas.6 

 
O que Leopoldo e Silva afirma é que, mesmo que os registros não se misturem, ambos 

são necessários para expressar uma filosofia que se quer concreta, em outras palavras, que se 

fundamenta em uma concepção ontológica calcada na realidade concretamente vivida.  

Descortina-se, assim, uma dupla insuficiência dos registros e, simultaneamente, uma dupla 

complementaridade. Embora não se misturem, filosofia e literatura se comunicam no 

conjunto da obra do autor. Assim, a filosofia existencialista se manifesta ora via literatura ora 

via filosofia. 

                                                 
5 Coelho, Ildeu. Sartre e a Interrogação Fenomenológica do Imaginário , p. 10. 
6 LEOPOLDO E SILVA, Franklin, Ética e Literatura em Sartre: Ensaios Introdutórios , p. 12. 



É nesse sentido que o filósofo diz, em uma instigante entrevista à Madeleine Chapsal, 

que a escrita de Huis Clos de forma alguma representa uma tentativa de “redizer” as teses 

contidas em L’Être et le Néant, o que significaria reduzir a literatura à sua 

instrumentalização; sua produção nasce, antes, da necessidade de expressar algo que ora 

surge como reflexão filosófica ora surge, a partir “de histórias inventadas com a imaginação, 

da sensibilidade”, como criação ficcional.7  

Estas considerações nos permitem compreender a afirmação do filósofo em L’Écrivain 

et sa Langue: 

 
Se me deixo escrever uma frase que se quer literária em uma obra filosófica, tenho sempre 
um pouco a impressão de que vou enganar meus leitores: que ocorre um abuso de 
confiança. Escrevi uma vez esta frase – que se manteve porque tinha um aspecto literário: 
“O homem é uma paixão inútil”. Um abuso de confiança. Deveria ter escrito isso com 
palavras estritamente filosóficas. [...] São [literatura e filosofia], portanto, duas coisas 
bastante diferentes.8 

 
Não se trata de instrumentalizar a literatura nem tão pouco de ficcionalizar a filosofia, 

ambos os registros tem seu lugar, no entanto o momento histórico exige uma forma de 

expressão que abarque a dimensão dramática da existência, lembremos que o existencialismo 

tem como cenário a Segunda Guerra Mundial, que implica uma readequação da questão 

humana e dos problemas concretamente vividos no universo filosófico. Desse modo, quando 

o autor diz que determinado texto nasce ficcional devemos entender que essa forma de 

expressão busca abarcar a dimensão dramática da existência que sua filosofia exige. Daí que 

em Les Écrivains en Personne Sartre afirme:  

 
Hoje, penso que a filosofia é dramática. Não se trata mais de contemplar a imobilidade 
das substâncias que são o que são, nem de encontrar as regras de uma sucessão de 
fenômenos. Trata-se do homem – que é ao mesmo tempo um agente e um ator – que 
produz e representa seu drama, vivendo as contradições de sua situação até o 
estilhaçamento de sua pessoa ou até a solução de seus conflitos. Uma peça de teatro (épico 
– como as de Brecht – ou dramático), é a forma mais apropriada, hoje, para mostrar o 
homem em ato (ou seja, o homem, simplesmente). E a filosofia, de um outro ponto de 
vista, pretende se ocupar deste homem. É por isso que o teatro é filosófico e a filosofia é 
dramática.9 

                                                 
7  SARTRE, In: Os escritores e a Literatura: Entrevistas à Madeleine Chapsal , p. 210. Entrevista reeditada e 
publicada com o título: Les Écrivains en personne . 
8 SARTRE, Jean-Paul, L’Écrivain et sa Langue, p. 56.  “Si je me laisse aller à écrire une phrase qui soit litéraire 
dans une oeuvre philosophique, j'ai toujours un peu l'impression que là je vais un peu mystifier m on lecteur: 
il y a abus de confiance. J'ai écrit une fois cette phrase - on l'a retenue parce qu'elle a un aspect littéraire: 

<<L'homme est une passion inutile>>, abus de confiance. J'aurais dû dire ça avec des mots strictement 
philosophiques. [...] Ça fait donc deux choses très différentes”  Nossa tradução . 
9 SARTRE, Les Écrivains en Personne , p. 13. Grifo nosso .  “Aujourd'hui, je pense que la philosophie est 
dramatique. Il ne s'agit plus de contempler l'immobilité des substances qui sont ce qu'elles sont, ni de trouver 
les règles d'une sucession de phénomènes. Il s'agit de l'homme - qui est à la fois un agent et un acteur – qui 
produit et joue son drame, en vivant les contradictions de sa situation jusqu'à l'éclatement de sa personne ou 



 
Aqui talvez, um pouco contra Sartre, mas a partir das suas próprias reflexões, 

pudéssemos dizer que a imagem o acompanha em toda a sua produção. É o que defende, por 

exemplo, a imprescindível tese de Cristina Mendonça Diniz ao afirmar que as “narrativas 

filosóficas” presentes em O Ser e o Nada constituem um instrumento expressivo fundamental 

à sua construção filosófica.1 0  De fato, se perscrutarmos a obra do autor, constataremos que a 

imagem sempre constituiu elemento central, mesmo em sua obra de cunho mais marxista, 

Crítica da Razão Dialética.1 1  Aproveitemos o ensejo para ressaltar que a preocupação com a 

consciência imaginante e o imaginário, centrais ao jovem Sartre, será retomada em O Idiota 

da Família de forma bastante clara, o que vem evidenciar a centralidade deste problema para 

o filosofia existencialista. 

Ademais, os argumentos sartrianos acima mencionados parecem sugerir a 

necessidade de radicalizar a noção de literatura. Assim se “cada frase escrita não ressoa a 

todos os níveis do homem e da sociedade, ela não significa nada. A literatura de uma época, 

é a época digerida por sua literatura”.1 2  Por outro lado a filosofia não se pode furtar a essa 

correlação entre a vivência concreta e sua representação, de tal modo que ela se depara com 

a necessidade de encontrar um modo outro de teorizar. O que significa, no entendimento de 

Sartre, que a produção filosófica deve se tornar dramática. Chegamos portanto ao último 

ponto de nosso exposição, a que chamamos a vingança da forma. 

 

III.A vingança da forma 

                                                 
jusqu'à la solutions de ses conflits. Une pièce de théâtre (épique – comme celles de Brecht - ou dramatique), 

c'est la forme la plus appropriée, aujourd'hui, pour montrer l'homme en acte (c'est -à-dire l'homme, tout 
simplement). Et la philosophie, d'un autre point de vue, c'est de cet homme-là qu'elle prétend s'occuper. C'est 
pour cela que le théâtre est philosophique et que la philosophie est dramatique”.  Nossa tradução. 
1 0DINIZ, O Mito da Resistência. Experiência histórica e forma filosófica em Sartre (Uma interpretação de 
L'Être et le Néant), p. 475.Para a autora O Ser e o Nada se configura como uma obra filosófica dramática (ou 
filosófico-literária), expressão do próprio material histórico que ela recria, ressaltando assim o caráter híbrido 
do livro, simultaneamente filosó fico, literário e histórico. 
1 1É possível, como faz Saint-Sernin, defender que essa contaminação se intensifica no período da produção 
sartriana mais próximo a influência marxista, mais claramente, a partir de Crítica da Razão Dialética. SAINT-
SERNIN, Bertrand, Philosophie et fiction, p. 177. “Un renversement s'est opéré: dans les années 40, registre de 
la philosophie et de la fiction, tout en concourant au même but, sont distincts; à la fin des années 50, intensité 
dramatique et puissance conceptuelle se concentrent dans une oeuvre qui demeure "philosophique", tout en 
étant épique. Sartre aurait pu tirer la matière de cinquante pièces de théâtre de Critique de la raison 
dialectique” . Em livre tradução: “Uma inversão se opera: na década de 40, o registro da filosofia e da ficção, ao 

mesmo tempo em que buscavam o mesmo fim, se revelavam  distintos; no final dos anos 50, intensidade 
dramática e potência conceitual se concentram em uma obra  que permanece "filosófica", e, ao mesmo tempo, 
épica. Sartre poderia retirar material para cinqüenta peças teatrais de Crítica da Razão Dialética”. Nossa 
tradução. 
1 2Ibidem, p. 15. “[...] chaque phrase écrite ne résonne pás à tous lês niveaux de l’homme et de La société, elle ne 
signifie rien. La littérature d’une époque, c’est l’époque digérée par as littérature”.  Nossa tradução. 



 Tal como mencionado acima, para Sartre “é a dramaticidade da experiência existencial 

e histórica que constitui o tema da filosofia e da literatura – ao menos do romance e do 

teatro”.1 3  Nesse sentido, e em consonância com a interpretação de Cristina Mendonça Diniz, 

parece lícito defender que as “narrativas” que compõem parte central de sua principal obra, 

O Ser e o Nada, se insurgem como a dimensão ficcional no seio mesmo de sua principal obra 

filosófica. É justamente nesse sentido que as palavras de Franklin Leopoldo e Silva vem uma 

vez mais em nosso auxílio: 

 
Quanto ao “método” da filosofia deve-se assinalar a distância entre O Ser e o Nada, tanto 
na sua temática quanto no modo de escrita, relativamente à obra filosófica convencional: 
o que nos surpreende no livro é a mescla do “método” filosófico no sentido habitual e as 
exigências “narrativas” presentes no propósito de elucidar a conduta, como se a ontologia 
da subjetividade fosse inseparável da figuração concreta da existência individual e 
histórica.1 4 

 
 Evidencia-se, portanto, a centralidade da imagem literária à produção sartriana. O que 

é negado de alguma maneira pelo autor parece constituir mesmo o cerne daquilo que 

caracteriza sua produção, em outras palavras, o recurso a criação ficcional se insurge como 

elemento necessário à uma filosofia que pretenda elucidar a conduta humana implicada 

naquilo que Leopoldo e Silva chamou de ontologia da subjetividade.  

De tal modo que a imagem da criação ficcional no seio da reflexão filosófica se 

configura como uma espécie de vingança da forma (literatura) sobre a filosofia. Análogo ao 

que realiza Sartre ao impor uma espécie de vingança em relação aos seus interlocutores e 

críticos ao tecer aquilo que chamamos de sua obra de resposta. 
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Sobre Bois e Reis:  
Análise dos alcances de silêncios em Grande Sertão: Veredas 

 
 

Lucas Lessa Dominato1  

 

O trabalho pretende explorar as múltiplas possibilidades de usos e contextos de 

linguagem na obra 'Grande Sertão: Veredas' de João Guimarães Rosa. Partindo da categoria 

filosófica imediata da obra, a de 'sertão' ; veremos como o autor parte de um suposto 

universal, ligado irrestritamente  às suas raízes locais e por meio de uma linguagem múltipla, 

heterogênia; propõe, a partir de uma (auto)reflexão sobre a estrutura narrativa da obra o fim 

das fronteiras, uma desterritorização linguística com consequências literárias, filosóficas e 

políticas profundas. 

 

I - Linguagem e Poder 

Nietzsche propõe em "Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra-Moral", sua tese 

vitalista em relação à linguagem. Para ele, a linguagem surge da inevitável inclinação humana 

ao desfarce constante (único meio pelo qual os indivíduos mais fracos se conservam). Em 

torno dessa "única chama da vaidade" (1983, P.46), o homem constrói um edifício linguístico 

pautado nos conceitos lógicos supostamente neutros às suas inclinações mais profundas, 

edifício no qual tudo o que se estabeleceu anteriormente como verdade deve ser verdadeiro, 

por simples pré-fixação dos termos e valores da verdade. "O mentiroso usa as designações 

válidas, as palavras, para fazer aparecer o não-efetico como efetivo" (1983, P.51) e a ilusão da 

verdade pode soar tão perfeita que o mesmo homem que forjou sentidos e referências por si, 

acredita estar manifestando na linguagem algum fato no mundo, quando ele não vai além da 

subjetividade pelo limite óbvio da gênese das palavras. O criador, enganado por sua própria 

criatura linguística acredita perseguir a verdade ao trabalhar com as palavras, quando o 

próprio termo o qual persegue é também sua criação. 

Os conceitos, fruto de uma vivência primitiva única, só são o que são ao ponto que 

deixam de servir como uma vivência, passando assim a serem aplicados em diversos usos que 

mantêm alguma semelhança, mas nunca são iguais. Desse modo, "Todo conceito nascei por 

igualação do não-igual" (1983, P.48). O conceito brota de uma série de vivências 
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antropomórficas e indefinidas como reflexo da vaidosa vontade humana por poder, por deter 

o caótico fluxo da experiência  em signos estáticos. 

       É no sentimento sécular da mentira pelo homem, que responde inconscientemente 

pelo hábito antigo de jogar com conceitos, "No sentimento de estar obrigado a designar uma 

coisa como 'vermelha', outra como 'fria', uma terceira como 'muda' " (1983, P.49); que o 

homem tem acesso a uma emoção que se identifica moralmente com a verdade. Ele procede 

tomando as metáforas iniciais que fizera das coisas em signos, como verdades e se envainece 

nesse delírio coletivo. As coisas em si, os objetos puros, que a linguagem aparenta alcançar, 

só refletem na linguagem por metáforas tomadas como essas coisas mesmas. 

      Nietzsche propõe uma concepção ontológica, vitalista da linguagem. Para ele a 

linguagem surge como mecanismo evolutivo para a conservação do homem sem presas, 

couros e músculos. O que merece destaque é a negação de uma dimensão política em termo 

estrito. Não há reconhecimento do enraizamento da linguagem em instituições e nem mesmo 

territorização desse discurso. A organização neocolonial da Terra nos traz um compromisso 

com a geografia de um discurso e a gênese linguistica de um discurso colonial não pode passar 

pelos mesmos métodos de análise quando se trata da chegada da linguagem num discurso 

colonizado. Esses aspectos serão abordados ao final do trabalho, agora nós retemos no campo 

ontológico da linguagem e tentamos compreender melhor as relações entre a linguagem e a 

literatura para nossos fins. 

 

II - Linguagem e Literatura 

     O pensamento moderno, plenamente crente no progresso e na redenção pela  

consciência de si, como visto num dos mais importantes expoentes da história da filosofia, 

Hegel, se alastrou e se mantém em cada canto do mundo globalizado se edificando pela 

exclusão de formas de pensar diversas da ocidental como estando fora da história. Só o 

pensamento universal, racional, de prática segundo critérios lógicos rígidos move a história 

moderna e tudo o que se encontra fora do espírito absoluto hegeliano ainda é pré-histórico, 

precisa tomar consciência de si e pior, pode ser um escravo legítimo do progresso para que 

um dia caminhe com as próprias pernas. 

         A prosa roseana se insere na literatura mundial em um contexto de revolução 

linguística, contra a tirania da gramática estabelecida e unívoca em seus significados. Não 

esqueçamos que a literatura nacional pós-modernista ainda buscava, de modo menos 

explícito que os heróicos anteriores, uma identidade nacional.  Partindo do contexto 

identitário do Brasil na época, é importante ressaltar o dissabor que o autor nutria por 



fronteiras nacionais, visto que sua obra se caracteriza fortemente por uma busca das 

incontáveis raízes linguísticas que se influenciam mutuamente. Contra o ideal cristão de uma 

linguagem babeliana, encarnado pelos progressistas modernos e positivistas lógicos, ele 

prática com diversas raízes culturais, passeia pela alteridade em busca do 'eu'. Riobaldo 

afirma seu apresso pelos estrangeiros em Grande Sertão: Veredas, assim como o autor, que 

dedica uma parte significante de sua vida ao estudo de línguas estrangeiras. A busca de si nos 

outros perpassa a produção do autor e se materializa nesse personagem, que não apenas em 

Diadorim, Octacília, Zé Bêbêlo, etc..., se conhece, mas o próprio contexto narrativo do livro 

perpassa tal busca. O narrador (Riobaldo), se dirige a um doutor, sempre calado e em uma 

narrativa curva e tortuosa Riobaldo é capaz de "reconciliar-se com sua vida ao presentificá-

la no relato" (2013, P.3). Sobre a situação de narração o autor afirma: "Falar com o estranho 

assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo proveito: faz do jeito que eu 

falasse mais mesmo comigo." (2001, P.55). 

       Riobaldo busca uma conciliação consigo mesmo. Para tanto, o autor cria variados 

neologismos com galicismos, helenismos, arabismos que orbitam em torno da categoria 

central da obra (Sertão), "...o faz também com transgressões nas regências, o subjuntivo em 

lugar do condicional, o passado pelo subjuntivo, às voltas com a insuficiência das palavras 

para dizer o mundo" (2009, P.48). Nas palavras do autor: "o não senso ... reflete por um triz 

a coerência do mistério que nos envolve e cria." (1985, P.8). O sertão existencial de Riobaldo 

só se traduz em termos de 'des-ditos', o que seja, a comunicação essencial em 'Grande Sertão: 

Veredas' se dá pela transgressão da própria linguagem. É quando a linguagem falha em referir 

univocamente um significado no mundo que o livro acerta em seus silêncios. 

     Na concepção do jagunço,   "...tudo é e não é" (2001, P.27), as coisas se mostram e se 

escondem ao mesmo tempo, de modo que a estatização, a fixação de signos, só pode nos 

conduzir à falsidade. Guimarães Rosa joga com imagens implícitas dos jogos de signos, 

perverte a busca por uma referência de uma palavra e é na transgressão das regras pré-

estabelecidas da linguagem que se dá a comunicação profunda na obra: "Agora, pelo jeito de 

ficar calado alto, eu vejo que o senhor me divulga" (2001, P.110). 

          Podemos mapear inúmeras definições ou aproximações do que seja sertão esboçadas 

no livro, cada uma com um significado estrito diverso, mas que de alguma forma têm sucesso 

em descrever e apontar para uma condição existencial universal. O sertão é a categoria 

universalizante do livro, nesse conceito tão amplamente explorado, mas que parece sempre 

apontar para uma mesma imagem, o autor elabora uma categoria existencial, comum a toda 

a experiência humana, partindo de um ponto geográfico situado entre os estados de Minas 



Gerais, Goiás e Bahia. 

            O autor evoca não somente uma diversidade de línguas escritas, mas dá um v alor 

inegável às línguas orais, o que é exemplificado na estrutura de 'diálogo' da narrativa e em 

regionalismos tão presentes. A linguagem cotidiana está sempre sujeita à transgressões, a 

todo momento um mesmo signo é usado em infinitas acepções e as contradições são 

onipresentes na fala ordinária. O método de conversação é espontáneo e possui um poder 

criador, seguindo os acontecimentos fragmentados narrados por Riobaldo, vem a luz as 

entre-linhas do texto. Os fatos são repetidamente contraditórios (como o pacto), o narrador 

é pouco confiável nos acontecimentos, mas escorre destes últimos sutis inclinações em entre-

linhas que não deixam o narrador mentir sobre os estímulos mais profundos de suas ações: 

"Essas coisas, não gosto de relatar, não são para que eu alembre; não se deve, de. Ao senhor, 

só, sim; é de declaração, é até ao desamarado dos sonhos" (2001, P.336). Se lemos a obra 

'literalmente', o evento é obscuro, não se mostra qualquer forma do diabo e tudo talvez se dê 

na fantasia do narrador. Mas não há diferença entre fato fantasioso e fato efetivo na obra do 

autor. A pergunta não é bem coloca em termos: "Houve pacto?", mas sim: "Esse pacto (sendo 

ou não-sendo) influenciou o narrador de alguma forma?". Guimarães Rosa não se ocupa 

explicitamente de ontologias, não taxa o que existe no mundo, mas duvida com seu narrador. 

As dúvidas do princípio do livro permanecem inalteradas no fim em uma análise leviana, 

nesse sentido, o livro não se compromete em dar respostas claras. É pela repetição em 

diversos contextos e formas de uma mesma pergunta que o autor aponta para algo, para um 

centro da obra que aqui identificamos como o 'sertão' (como uma categoria existencial). São 

apontamentos subterrâneos que se engendram no líquido que escorre das palavras, nas entre-

linhas. 

         Podemos dizer que Guimarães Rosa absolutiza o 'sertão' como uma categoria filosófica 

central da obra e seu proceder é de tentar tirar a estaticidade do conceito pela repetição e a 

ressignificação constantes da categoria. O 'sertão' se mostra na obra como um processo em 

constante construção, uma eterna re-visita, mas que mesmo assim mantém uma condição 

pretensamente universal, como um aparecer da existência. A existência se mostra de formas 

diversas e penetra em todo aspecto da vida e por mais que a linguagem comportada, lógica 

nos afaste dessa condição, a transgressão da linguagem gramatical proposta pelo autor 

pretende apontar para um silêncio existencial, o qual partilhamos todos pela mera acepção 

de que existimos. 

          Tanto a 'vontade de poder' nietzscheniana, quanto o 'sertão' roseano, podem ser vistos 

como categorias metafísicas ou como uma representação dos autores para um motor 



pretensamente universal de nossas ações. O primeiro vê na gênese da linguagem e do 

conhecimento "o minuto mais soberbo e mentiroso da 'história universal', se limitamos a 

extensão da suposição à linguagem gramatical edificada, o segundo está de acordo. O 

brasileiro busca em toda a sua obra a deformação de convenções e a abolição dos 

nacionalismos linguísticos. A linguagem ordenada não deixa de ser um produto político que 

visa dar uma única roupagem cômoda ao pensamento dentro de certos limites geográficos, 

porém, Guimarães Rosa persegue não só a misegenação linguistica, mas também a 

transgressão da linguagem canônica. Se, para Nietzsche, a linguagem surge como um reflexo 

das inclinações subjetivas do homem, o que surgiria da transgressão dessa linguagem criada?  

         A tese principal deste capítulo visa uma solução para a pergunta acima na leitura de 'O 

Grande Sertão: Veredas". O erro, a transgressão na atividade da linguagem, permite uma 

desterritorização, nos leva a um lugar-comum que se esconde e se mostra nas entre-linhas do 

livro. Desterritorização no sentido de que esse lugar-comum não mais é limitado pelo sertão 

geográfico ou pelas inclinações do autor, não importa mais o Jagunço Riobaldo particular, 

mas o existente universal: . "...sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do 

que o poder do lugar." (2001, P.41).  Um universal que não se traduz em termos de 

significados linguísticos, mas de silêncios (visto que, usando Nietzsche, as palavras nascem 

como disfarce, só os silêncios dão conta da verdade): "Cantei por causa que via que, 

medeando tão grandes silêncios, era que Diadorim tomava mais sorrateiro poder em meu 

afeto, que não era possível concernente" (2001, P.375). 

        A vida do jagunço Riobaldo é uma história viva: fragmentada, indefinida, cuja a 

unidade repousa nos seus desditos (silêncios). A mentira, no sentido de ausência de uma 

correspondência no mundo para as expressões linguísticas, é irrelevante, visto que a 

linguagem é uma mera escada que nos conduz na obra ao não-verbal e seu valor de verdade 

em nada importa. Assim como a pretensão de poder nas palavras também se torna aceitável, 

visto que os elementos supra-linguisticos da obra são os que nos conduzem ao fio existencial 

do livro. A leitura de Grande Sertão Veredas pode ser classificada como uma negação à 

máquina gramatical em suas funções unívocas rumo a  uma  celebração da transgressão como 

opção ao solo infértil do rigor linguístico. 

 

III – Transgressão e Método 

          A linguagem nos permite expressar um numero incontável de pensamentos em um 

conjunto finito de símbolos. Em seu rigor científico, gramatical, ela se apresenta como um 

algorítimo, algo funcional, que liga à toda expressão algum fato. Logo, essa roupagem 



científica requer que não haja nada implícito em sua operação. A linguagem científica é regida 

por uma lógica de rigor, que visa impedir a entrada de elementos estranhos, estabelecendo 

todas as possibilidades e combinações linguísticas possíveis já no campo sintático. O que quer 

que se diga numa linguagem desse tipo está pré-estabelecido por leis lógicas e o valor 

expressivo de cada signo ou combinações destes depende dos significados já estabelecidos 

por dicionários e gramáticas. Todo pensamento possui um momento pré-verbal, caótico, que 

tenta se adequar pobremente á formas propostas. E por mais que os significados e 

combinações estejam dados por instituições linguisticas, nós convivemos com um fluxo 

insondável de inclinações não-verbais que determinam de alguma forma o que falamos e 

ouvimos. Desse modo, seguindo com a abordagem fenomenológica da linguagem de Merleau 

Ponty, "Em todo caso, jamais encontramos na fala dos outros senão o que nós mesmos 

pusemos, a comunicação é uma aparência, ela nada nos ensina de verdadeiramente novo." 

(2012 P.35) 

         Merleau Ponty prossegue: "...a gesticulação linguística não importa ao espírito de 

quem a observa: ela lhe mostra em silêncio coisas cujo nome ele já sabe, porque é o nome 

delas." (2012, P.34). A comunicação se dá de fato por salas já conhecidas, tudo o que nos 

dizem e dizemos é recebido ou passa por nossa subjetividade, aonde todo conjunto de sons 

que ouvimos é filtrado. Porém, o modo como a língua 'gesticula' algo é sempre diverso, o 

'silêncio' em que a linguagem se mostra deve se dar sempre de modo novo. O caminho 

escolhido por Woolf tenta ao máximo descartar referências e significados óbvios, já presentes, 

em busca de um jogo de imagens que afete nossa interpretação de uma maneira nova. O 

'sertão' em suas diversas manifestações vem sempre como metáfora da vida do jagunço 

Riobaldo, que se eleva a um universal existencial,  porém, essa categoria se contradiz, se 

'desdiz', se 'rediz' durante a obra, tomando vida. Se a cada aparição da palavra (sertão) no 

Grande Sertão, nós voltassemos ao seu sentido usual geográfico, a obra seria 

significativamente empobrecida, assim também ocorreria se usássemos fielmente um 

dicionário para ler "As Ondas". De fato, a pretensa conexão algorítmica entre um signo e um 

objeto ou fato só pode nos dizer algo relevante nessas obras quando falha; somente na 

transgressão das imposições gramaticais as obras da reviravolta linguística encontram sua 

grandiosidade. Transgressões essas que inundam a linguagem cotidiana, que deve dar conta 

das ações humanas em suas motivações e formas contraditórias. Sendo a condição humana 

centrada na contradição entre o pensamento infinito e os fatos tão limitados, como nos dizia 

Kierkegaard, a literatura, que irremediavelmente deve refletir tal condição, deve ultrapassar 

seu próprio instrumento (linguagem) a fim de comunicar ou iluminar os assuntos mais 



profundos e universais (contraditórios e não verbalizáveis). 

        O caminho escolhido pelos autores do contexto literário em questão para superar seu 

próprio instrumento e obstáculo fora a desconstrução das relações linguísticas tradicionais e 

a valorização da forma sobre o conteúdo, um conteúdo que pretensamente provém de uma 

relação mística unívoca entre linguagem e mundo. 

       Toda atividade humana reflete em algum nível nossa condição de existente. No 

vocabulário heideggeriano, nós a todo momento mundanizamos, criamos o mundo. Tudo o 

que conhecemos provém dessa atividade e portanto a comunicação não insere nenhum 

conteúdo novo no que já é inevitavelmente nosso. Quando não nos restringimos à pobreza de 

uma linguagem algoritimica não criamos algo novo, mas apresentamos o mesmo de maneiras 

infinitamente diversas. A literatura teria um prazo de validade caso, como quer a lógica, as 

maneiras de apresentação fossem limitadas em sua forma por um mecanismo matemático. A 

linguagem deve sempre caminhar junta à transgressão, pois ela simplesmente falha sem isso.  

A gramática falha quando sai da qualidade de ideia, assim como todo ideal.. A aproximação 

com a existência na forma como ela se apresenta a nós: incompleta, contraditória; requer 

uma linguagem que capture o movimento e não que transforme esse fluxo sem fragmentos 

determinados em entidades linguísticas estáticas e abstratas. Não há na natureza como ela se 

apresenta a nós limites precisos que separem esse copo a minha frente de todo o resto do 

mundo para que eu o denomine 'esse copo'. A linguagem cria entidades que nunca estiveram 

no mundo, nós 'mundanizamos' pelo artifício linguístico. Nos escondemos nas palavras que 

são nos mesmos em última instância. Falar é criar o mundo, a existência se camufla em cada 

frase (pois toda frase provém de um existente) e escorre quando se espreme, mas ela mesma 

(a existência) não se deixa dizer nas palavras, elas apenas apontam na direção do calar, do 

desdito; o travesdito. 

       No Grande Sertão, a comunicação então se dá no limiar aonde a linguagem aponta 

para fora de si, para o que não é verbalizável; a compreensão não passa pelo processo 

tradicional de significação, mas deve-se  "... é pôr atenção no que contei, remexer vivo o que 

vim dizendo..." (2001, P.325),  uma análise estática não nos tira da camâda superficial da 

obra. Para Riobaldo, "... o indicado, dito, não era sempre completa verdade." (2001, P.166), 

devemos ir de encontro ao que não foi dito nas palavras, o que se esconde nelas, pois "Não é 

só no escuro que a gente percebe a luzinha dividida?" (2001, P.325). 

         A dúvida assume um caráter fundamental no texto, é ela quem aponta para o escuro, 

para o silêncio. Respostas linguisticas, como visto, não podem introduzir nada de novo em 

um ouvinte. A busca de Riobaldo se esclarece em perguntas, a interrogação, que conduz ao 



que ainda não foi respondido de forma explícita dá movimento à narrativa. A dúvida está 

mais perto de alguma verdade do que qualquer resposta. Na falta de respostas taxativas às 

questões mais instigantes, o autor repousa na dúvida, em constantes interrogações que pouco 

dizem isoladas, mas que constroem ao longo do livro os traços mais fortes do personagem, 

seus medos e motivações mais escusas: "A gente sabe mais, de um homem, é o que ele 

esconde." (2001, P.354). 

           Nietzsche afirma que o homem se disfarça em criações linguísticas necessariamente 

mentirosas, formadas pela sua propensão a agir por poder. Desse modo, ao apresentar-se por 

meio da linguagem, o homem disfarça suas inclinações tão variadas em signos rígidos. O 

'sertão' na obra de Guimarães Rosa é um estado espiritual sempre mutante e contraditório de 

Riobaldo. Não é um conceito estático, suas ocorrências, apesar de apontarem sempre a um 

mesmo sentido: da dúvida, do escuro, do silêncio; mantêm uma construção tortuosa de novos 

sentidos durante a obra. O 'sertão' ganha vida nova em casa uso. Insisto nisso pois a categoria 

em questão não pode ser concebida como uma ideia isolada do linguajamento (no sentido 

vivo da língua, de constante re-criação e re-construção). O termo vai além de uma entidade 

metafísica estéril, pois se re-cria a todo momento no contexto da conversação. Riobaldo, em 

uma busca de reconciliação consigo mesmo, inventa, cria a partir de suas concepções 

presentes a todo momento. Ele está sempre re-significando e re-experienciando sua vida, 

como não poderia deixar de ser, visto que a vida é sempre uma construção contínua e se 

falamos dela, falamos a partir dela mesma. O conceito central da obra (sertão) é sempre novo 

e sempre aponta para o mesmo, só podendo ser concebido no contexto do diálogo entre 

Riobaldo e o doutor silencioso. Fora da obra o 'sertão' pouco diz, ele não é um conceito 

sistematizável, daí sua diferença qualitativa essencial aos conceitos metafísicos técnicos e 

racionais dos modernos filósofos. O 'sertão' só funciona por contradições, malapropismos, 

transgressões. Para definir uma existência cingida, fragmentada, o narrador recorre às 

"anomalias linguísticas" e à uma linguagem sem alicerces. Riobaldo é suas inúmeras partes. 

Ordem, linearidade são irrelevantes na proposta do autor em definir um 'sertão' nunca estável 

(o que fica claro na própria estrutura cronológica da narrativa). É precisamente na rejeição a 

qualquer ordenamento pré-disposto que se torna possível falar de algo tão sutil. 

IV -  Oralidade e existência no Grande Sertão: Veredas 

      Ao longo da história (escrita, ocidental) a escrita foi vista sempre como modo 

privilegiado (muitas vezes único) de manifestação do conhecimento. A arrogância europeia 

em relação à tradição oral, deu base à desumanização e ao etnocídio de diversas culturas 



tradicionais. Na cultura ocidental, aonde o livro constitui o principal veículo de herança 

cultural, a falta de uma escrita organizada foi reduzida á falta de cultura. O fato é que nas 

tradições em que a oralidade é preponderante, a relação do homem com a palavra é 

totalmente diversas das bases modernas ocidentais: "Lá onde não se privilegia a escrita, o 

homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra e a 

palavra ecerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no 

valor e no respeito pela palavra" (1980, P.168). 

        O jaguncismo opera pela oralidade. A definição de um novo chefe para o bando não 

decorre de documento passado em cartório e muito menos o julgamento de Zé Bêbêlo exigiu 

um escrivão. A 'burocracia' do jagunço se efetiva na memória e a palavra falada é em si, 

compromisso. O cumprimento da pena de Zé Bêbelo é garantido meramente pelo testemunho 

e em nenhum momento alguém no bando põe em dúvida a efetividade do método. É ímpar 

ressaltar o papel da fala e da memória na convivência dos jagunços, o que leva a uma relação 

totalmente oposta à nossa em relação à língua. Se a singularização de um indivíduo num 

estado globalizado moderno se dá por um número (documento), a fala é o fator que sela 

quaisquer definições de posição entre os jagunços. 

          O ponto central da oralidade na obra está ligado principalmente à fala como um 

processo de formação linguística vivo. A fala, ao contrário dos edifícios linguísticos canônicos, 

é uma construção, está imersa no tempo e só pode se dar como um processo dinâmico. A 

reconciliação de Riobaldo consigo mesmo ao presentificar sua história ao doutor só é 

possível, se oral. Sua narrativa se constitui no movimento presente, que afeta, re-cria, re-

inventa, a história do jagunço a todo momento. Não é vital observar se o narrado ocorreu de 

fato ou não, mas sim atestar a importância dos casos (sejam casos efetivos ou ficções criadas 

pelo jagunço) no movimento de autoformação de Riobaldo pela narração de sua trajetória. 

          A oralidade em Grande Sertão  ainda vai muito além de uma reprodução inocente da 

linguagem falada, mas se forma como uma " estilização dos processos expressivos que a 

caracterizam e de suas tendências para a intensificação" (1958, P.78). Rosa trabalha com uma 

constante intervenção, um atropelamento de narrativas (dentro da narrativa), que se 

atualizam mutuamente, abrindo espaço para o clareamento do que se narra. A cultura oral é 

aqui também aliada do autor, visto que está pautada pela memória. A memória imediata é a 

via de acesso única da oralidade, não há intermediários entre a memória e o narrado num 

movimento espontáneo de conversação. Desse modo, ao passo que a memória de Riobaldo 

divaga e perde os raros e curtos fios lineares da narrativa, cria-se uma aparente confusão 

entre os fatos e é nesse suposto caos, nas novas e novas dúvidas que se afirma o personagem 



principal. A oralidade, mesmo que forjada, caminha junto ao modo presentificante da 

narrativa. Não há digressões, todo o narrado está na memória presente do jagunço, o que  

permite  enganos e deformações no contado, mas não permite que sejamos enganados. Digo 

isso pois é exatamente nos enganos e nas deformações que o jagunço comete que percebemos 

com maior profundidade sua formação como personagem. Os enganos e as dúvidas 

constantes de Riobaldo em relação ao pacto demoníaco denunciam a importância do fato 

para sua auto-formação, independentemente da veracidade do fato. O recurso oral possui 

como vantagem para as pretensões da obra estar sempre denunciando as pulsões do 

narrador.  Para além do conteúdo significativo que carrega, a fala denuncia em sua forma 

caótica um fio condutor que exalta os estados de espírito do falante. A memória é 

caracterizada pela não linearidade, não guiamos seu fluxo em absoluto, por mais que 

tentemos: “O Grande Sertão: Veredas não é dividido em capítulos, é um fluxo contínuo, sem 

pausa, um só fôlego, riocorrente. A ordem dos ventos é a ordem da memória.” (1991, P. 327). 

Por meio desse "fluxo contínuo" chegamos a um tempo livre de artifícios, originária. Trata-se 

de uma temporalidade existencial, pautada meramente por ela, sem outros norteadores. Já o 

mundo, o 'sertão', também não foge á tal regra. A memória de Riobaldo, imersa no fluxo de 

uma temporalidade originária, só pode nos revelar um mundo também proveniente desse 

fluxo. 

           Numa fala marcada por silêncios, Rosa busca nos mostrar um 'sertão' "ocultado 

demais"(2001, P.532), marcado por "estes seus vazios"(2001, P. 17). A narração de Riobaldo 

busca a apropriação de sua própria experiência existencial. Uma experiência intangível, 

contingênte, que escapa de toda explicação racional. A existência é apropriada pelo jagunço, 

nunca compreendida ou explicada, é precisamente na negação dela mesma que o narrador 

aponta para tal apropriação, por vias poéticas. O 'sertão' é e não é, existe apenas em suas 

possibilidades. A contingência é a condição da existência para o autor, o seu mundo em 

'Grande Sertão' é uma contradição maior que ele mesmo, o único fundamento claro da obra 

é essa imersão num tempo originário (caótico, um fluxo constante), o todo  é de possibilidades 

e se podemos mapear esse todo na obra ele está na dúvida, nas constantes contradições da 

linguagem literária empregada, que denuncia a incompletude, a incapacidade do narrador de 

tomar conclusões: "Falo por linhas tortas. Conta minha vida. Que não entendi" (2001, P.371) 

         A existência pertence ao mistério e deve ser dada como tal. Riobaldo não busca 

explicações de uma vida que ele nunca entendeu, mas sempre aponta para o escuro. A 

linguagem oral é a via de acesso para seus propósitos narrativos pois é transmissora imediata 

da memória, viva, incompleta, fragmentada. O mundo ilustrado é o 'sertão', que não encontra 



qualquer relação com uma realidade para fora dele mesmo. O narrar se desenrola nesse 

tempo determinado pela memória, originário. Esse escuro, volta a se esconder e volta a 

aparecer a todo momento, tudo pode ser ou não, só a contingência é certa. É exatamente à 

contingência para onde apontam os jogos linguísticos de negar e afirmar do autor. Não há 

certeza para além dela, tudo é 'sertão', 'veredas'. Diadorim, Octália só existem enquanto entes 

desse mundo que habita Riobaldo. Entes que são e não são. São no sentido de influenciarem 

na formação do narrador e não são no sentido de que o mesmo narrador não tem acesso ao 

que diz os seus silêncios. Os 'sertões' dos outros se afirma no livro como mistério:  "Diadorim: 

ele era o em silêncios" (2001, P.409). Tudo o que foge ao fluxo da existência de Riobaldo é 

negação. 

         Vivemos sempre em uma concepção do ser, tudo está largado à incompletude, de modo 

que: "...continuamente temos que nos ocupar com o mundo do qual fazem parte os outros e 

as coisas - e, nessa ocupação, temos que descobrir significado para eles, e para nós mesmos" 

(2010, P.3). A significação se dá em termos de mundanização. Em meio à incerteza sobre os 

outros e as coisas, que só são atingíveis ao tornamo-los entes do nosso próprio mundo, 

negamos tudo em volta para dar significados. As coisas, ao passo que compõem nosso mundo 

como negação, são ficções, o que nunca descarta seus efeitos sobre nós. Negamos nosso ser 

ao significarmos os outros como entes nossos, mas ao mesmo tempo compomos nossa 

existência com nossas próprias negações. 

        Ser é estar sempre se ultrapassando. Mundanizamos a todo momento, num fluxo vital 

caótico, para onde vamos, já partimos. Toda a memória se pauta nesse fluxo, de modo que 

não há algo além de nós, tudo é sertão. Os outros e as coisas nos aparecem em termos de 

significação, criamos ficções linguística a partir de nossa prórpria subjetividade, como diria 

Nietzsche. Mas tais ficções não são entidades estáticas, estão imersas no fluxo e são ele 

mesmo. Diadorim é mistério, silêncios, uma significação de Riobaldo que se re-significa e se 

re-cria a partir de nova vivência de sua experiência pela oralidade. Ao passo que tudo está 

inserrido no mundo do jagunço, nada está. As significações não são mais do que 

possibilidades, o que deixa em aberto seu caráter ontológico.   

        O ser é um constante ultrapassar, nada se mostra como estático (a não ser na ilusão de 

uma linguagem rigorosa) e ao mesmo tempo estamos presos em uma compreensão de ser: 

"Quando se diz, portanto: "ser" é o conceito mais universal, isso não pode significar que o 

conceito de ser seja o mais claro e que não necessite de qualquer discussão ulterior. Ao 

contrário, o conceito de "ser" é o mais obscuro" (2012-2, P.39). Entendemos quando 

predicamos o ser. Se digo "o copo é de vidro", compreendemos o que tal predicação nos diz, 



compreendemos seu significado na linguagem, "Mas essa compreensibilidade comum 

demonstra apenas incompreensão" (2012-2, P.39). Ao afirmarmos uma entidade (copo) e a 

predicarmos ('ser de vidro'), revela-se, para além da compreensão de dois entes linguísticos, 

que estamos presos à nossa compreensão de ser. Ignoramos a obscuridade desse conceito nos 

restringindo à relação de significação. Para Heidegger o 'questionar' possui um papel 

privilegiado na busca pela questão do 'ser' em seu sentido originário (existencial e não 

predicativo). Se não podemos defini-lo, pois toda definição "escapa ao ser" (2012-2, P.33), a 

dúvida é que possui uma relação privilegiada com a existência. Ao perguntarmos aponta-se a 

incompletude, a falta. A dúvida nos dirige ao mistério, à impossibilidade de termos um 

conhecimento 'necessário', só há possibilidades (expressas na dúvida). Não à toa o recurso às 

interrogações é um dos pontos que salta aos olhos na leitura do 'Grande Sertão'. Riobaldo não 

busca descrições de sua condição, o livro se compõem em dúvidas nunca respondidas, mas 

multiplicadas por novas: "...uma pergunta, em hora, às vezes, clareia razão de paz" (2001, 

P.25). A pergunta deixa em aberto possibilidades, é também uma negação ao passo que não 

é silêncio, mas aponta para esse último. O ser se mostra num silêncio alto, na angústia 

existencial e o 'questionar' aponta imediatamente ao 'calar'.   O recurso à oralidade por Rosa 

é precisamente o aspecto vivificante do texto, que permite considerarmos seus silêncios. 

 

V - Colonialismo e Grande Sertão: Veredas 

       Como foi mencionado no primeiro capítulo, o trabalho se propõe, por fim, localizar o 

autor numa temporalidade e num espaço geográfica particulares. Partimos da premissa que 

quando falamos, falamos a partir de algum lugar específico, que carrega uma série de 

questões e posicionamentos singulares. Portanto, a fala, mesmo que descompromissada, 

assume sempre inegável aspecto de um posicionamento político. O que pretendemos explorar 

nesse capítulo é em que medida o hibridismo e a transgressão do autor em relação a uma 

gramática colonial pode ser libertário em  um contexto de colonialismo. O que está em jogo 

aqui é ir além da análise puramente literária e entrar num campo de politização da linguagem, 

como proposto por Olgária Matos em "Contemporaneidades". 

         Olgária parte da dicotomia entre os nacionalismos linguísticos e a 'língua universal', 

num sentido de globalização. A autora vê nessas duas tendências um conflito contemporâneo 

em nossa relação com a linguagem. Para ela, a mundialização da cultura nos levou por um 

lado a um fortalecimento dos laços nacionais refletido na manutenção intransigente de 

linguas nacionais. Por outro lado, nota-se também um movimento de "adesão irrestrita à 



neutralização das línguas pela hegemonia do inglês" (2009, P.47). A partir do hibridismo e 

da transgressão da gramática padrão, Guimarães Rosa manteria um registro prórprio, que 

foge tanto ao particularismo linguístico, quanto ao generalismo. Ao evocar a literalidade junto 

à conversação, ligadas pelas deformações e transgressões linguísticas, cria-se uma 

experiência afetiva e imediata com o outro: "terá de ser agreste ou inculto o neologista... e 

ainda melhor se analfabeto for." (1985, P.77). Somente a renovação da linguagem pode 

desgastar o 'status quo', visto que a gramática canônica e a linguagem corrente não bastam 

para compor uma linguagem literária. 

      A busca da autora é enviezada pela categoria de "hospitalidade linguística", que se quer 

distante do dois extremos apontados. Por uma hospitalidade, sendo esta o acolhimento de 

diversas línguas em uma única, fugimos tanto do provincianismo decorrente dos 

nacionalismos linguísticos, quanto do anonimato de uma linguagem global. Ela louva assim 

esse nomadismo linguístico que vai além das bases lógicas e gramaticais, vai além das 

interpretações por termos de racionalidade e realismo. O escritor seria um sujeito em 

permanente processo de transculturação, um "descobridor" nos termos de Olgária, pois foge 

das identidades nacionais estabelecidas e dos universalismos mesmificantes. Uma genuína 

hospitalidade é para a autora a que não requer nada em troca, nesse ponto de vista, O ''Grande 

Sertão', como um encontro multi-linguístico, conduziria a uma desapropriação hospitaleira, 

que leva à falência as hierarquias linguísticas em prol de um diálogo horizontal com o outro, 

com a diferença. 

         A proposta nos guia a uma espécie de 'razão mestiça', fruto do multi-linguismo, o que 

pode ser visto como um retorno ao velho ideal identitário do modernismo heroico. O 

problema que se coloca neste ponto é que todo projeto de criação de uma identidade se 

relaciona de modo tênua com a falta. Se nos encontramos em posição de elaborar uma 

identidade é porque isso em alguma forma nos falta: ou nos foi tirado, ou nunca houve. A 

celebração de uma razão mestiça é um artifício perigoso, visto que a causa desse 

supostamente "maravilhoso" encontro de culturas reside exatamente no fato de termos sido 

e continuarmos sendo colonizados. Se somos um encontro de diversas culturas isso se deve 

ao etnocídio e ao estupro de nossa população nativa. Sendo assim, é extremamente perigosa 

uma celebração descompromissada da heterogeneidade quando localizarmos sua origem. 

      Walter Mignolo insiste na categoria de "linguajamento" como uma forma de 

resistência a um mundo globalizado que atropela cada vez mais as diferenças nacionais: "O 

linguajamento... situa a interação entre indivíduos, entre seres humanos em vez de ideias 

preexistentes" (2003, P.345). Devemos pensar a herança da língua colonial como o mais sutil 



dos processos colonizadores, visto que nossa própria maneira de pensar, de trabalhar com 

signos, está pautada na linguagem imposta pelo colonizador. Dessa forma, a partir da 

edificação de uma linguagem pré-concebida sem nossa participação, opera a exclusão das 

particularidades dos povos (que podem ser transgressoras), nas universidades, escolas, 

enfim, tudo o que fora institucionalizado na língua colonial. Se a gramática colonial é a base 

de nosso sistema educacional, a cidadania, o reconhecimento do sujeito como um átomo 

social é decorrente do uso pleno de uma língua estática. 

          Ironicamente, provém do próprio processo de colonização as possibilidades de 

linguajamento. Ao ignorar as diferenças nacionais e dividir o mundo colonizado por 

fronteiras pautadas em seus interesses econômicos, a europa tomou a união linguística como 

um grande ponto de controle de suas poses no novo mundo: "O uso da língua, como 

instrumento de dominação, a constrói como objeto de desejo, já que a educação e a 

literalidade nas colônias baseiam-se no modela e na história do império" (2003, P.347). Visto 

que as culturas do saber acadêmico são vistas sempre em termos textuais, pois na 

textualidade que se insere seu sistema educacional, o culto ao texto e à gramática sempre 

caminhou lado a lado com as intenções colonizantes. Porém, o arranjo irresponsável das 

fronteiras nacionais das colonias, permitiu também a apropriação da língua colonial em 

hibridismos. A falta de reconhecimento do colono a uma língua que chegou a ele enlatada, 

que não fora construída historicamente em sua terra, veio com a necessidade dessa língua de 

se adaptar, se transformar pelo contato com as culturas nativas que o europeu tentou 

silenciar. A linguagem colonial não era suficiente para a expressão de culturas tão distintas. 

As línguas nacionais do império passaram inegavelmente por um processo de apropriação e 

hibridização em toda colonia. 

           A língua, em seu uso cotidiano, deve responder a um fluxo permanente, logo, não pode 

nunca ser estática se não como uma ideia. O uso requer a mobilidade, a constante readaptação 

de um sistema de signos. É aí, na língua viva, multi-cultural, que Mignolo vê possibilidades 

de transgressão dos ideais colonializantes pelo linguajamento: O processo de 

"transculturação... contamina o local da enunciação" (2003, P.302) o que tem como 

consequência o resurgimento de línguas não ocidentais como o quíchua e línguas ocidentais 

minoritárias como o catalão, ao mesmo tempo em que "línguas ocidentais como o espanhol, 

o francês e o inglês estão sendo fragmentadas por práticas emergentes nas "ex -colônias"" 

(2003, P.301). O linguajamento requer um ato. Ele se traduz no "ato de pensar entre línguas... 

afastando-nos da ideia de que a língua é um fato (isto é, um sistema de regras sintáticas, 

semânticas e fonéticas) em direção à ideia de que a fala e a escrita são estratégias para orientar 



e manipular os domínios sociais" (2003, P.310). Como foi dito em outro capítulo, o 'sertão' 

só faz sentido se colocado em movimento, como um ato. 

        Um ponto importante para esclarecimento se refere às condições do diálogo horizontal 

proposto por Olgária. O encontro entre duas ou mais línguas, para Mignolo, não pode nunca 

ser simétrico, mas ambas se contaminam de modo injusto, pois essa fusão não está restrita a 

uma questão gramatical, mas é também e principalmente, política. Não podemos dizer que 

as influências do tupi na nossa língua tenha se dado como um  encontro horizontal, pois a 

gramática e toda instituição estatal (que se baseia nela) é colonial. O jogo de forças no caso 

tende sempre para a linguagem gramatical, porém, o linguajamento visa exatamente "corrigir 

a assimetria das línguas e denunciar a colonialidade do poder e do saber" (2003, P.315). 

        Novas formas de linguajamento, empreendidas às margens do colonialismo por 

experiências transnacionais cada vez mais ousadas, criam novas identidades: "À medida que 

as pessoas se tornam poliglotas, seu sentido de história, nacionalidade e raça fica tão 

emaranhado quanto seu linguajamento. Zonas intermediárias, diáspora e relações pós-

coloniais são fenômenos diários da vida contemporânea, que forçam o linguajamento a 

transcender a nação onde a língua estava presa à ideologia da pureza e da unidade" (2003, 

P.321). A linguagem pura que e una nos chega como mecanismos de dominação, ao 

adentrarem os becos (os espaços esquecidos) da colonização geraram linguajamentos como 

Chicano, língua da população da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Língua esta 

que possui hoje uma rica literatura autoral e desafia a concepção purista da gramática. O 

Chicano é uma linguagem viva, que brota da necessidade imposta pela localização de seus 

falantes, localização despatriada, num entre-nações, que gerou esse bilinguísmo que não é 

inglês nem espanhol. 

         Os jagunços viviam em um conflito de temporalidades com o Estado. Proclamavam 

um conceito próprio de justiça, que divergia dos interesses estatais, eram homens livres, sem 

regência. Antes do fortalecimento do exército nacional, quando os movimentos de 

banditismo social ainda eram capazes de resistir às forças opressoras do Estado, milhares de 

homens viveram à margem desse último. Ao passo que o Estado pretendia lhes impor a 

temporalidade europeia, com uma organização política, linguagem e instituições coloniais 

importadas, o banditismo social se fundou na transgressão aos ideais de propriedade e 

cidadania do Estado moderno para fazer prevalecer a sua temporalidade própria. Os bandos 

jagunços abdicavam da seguridade oferecida pelo Estado, com seu ideal de produção, a fim 

de se pautarem na subsistência pelo nomadismo e o furto: "Para ele (jagunço) a vida já está 

assentada: comer, beber, apreciar mulher, brigar e o fim final" (2001, P. 56). É inevitável que 



entre esses bandos se forme um linguajamento próprio, visto que suas necessidades mais 

básicas diferem em muito das do "homem cidadão". Forma-se assim uma linguagem viva, 

fruto da experiência, desinstitucionalizada. A regência da língua é sempre fundada em modos 

de resposta às experiências vividas. 

        O foco da escolha da cultura jagunça reside para além da forma oral  de expressão, está 

na gênese viva, agramatical de seu linguajamento. Guimarães Rosa, ao adicionar à fala do 

jagunço seu vasto eruditismo de alguma forma desterritorializa Riobaldo e o aproxima de um 

universalismo existencial de influências germanas. Assinala para um modo de produzir 

linguagens para além das estruturas rígidas da lógica, o que eleva a língua para lá de suas 

fronteiras idimáticas nacionais que se formam como estruturas políticas. Identificamos na 

literatura roseana uma proposta transgressiva às estruturas de dominação neocoloniais, que 

teem seu alicerce na linguagem do colonizador. Para tanto, não devemos cair em suposições 

inocentes de uma celebração da razão mestiça como apropriada pela crítica à primeira fase 

do modernismo. Como aponta Olgária Matos, para sustentar sua categoria de hospitalidade, 

Riobaldo chega a dizer que gosta dos estrangeiros. De fato a construção da literariedade em 

'Grande Sertão' aponta para um tipo de receptividade ao estrangeiro, mas sua gênese é por si 

só uma transgressão à norma impositiva da gramática. Se a celebração da hospitalidade e da 

hibridização pode ser perigosa tendo em vistas os conceitos coloniais e na falta de 

apontamentos sobre uma abordagem política no conteúdo do texto, podemos também 

descrever o recurso ao hibridismo linguístico em termos oswaldianos, como antropofagia.  A 

antropofafia aparece como uma categoria vingativa, que leva em conta a necessidade do não-

esquecimento das atrocidades da colonização. Visto que esse conceito provocativo surge pelo 

resgate de uma prática dada como desumana pela moral cristã europeia e remete a uma 

prática ritualística de algumas populações indígenas locais. Desse modo, ao mesmo tempo 

que a antropofagia interage com a memória dos donos legítimos da terra, vem como uma 

provocação à moral cristã, imposta pela colonização em nossas terras. Essa última categoria 

nos parece menos ingênua na representação da construção literária do 'Grande Sertão'. 

    

VI - Conclusão 

     A partir de nossa chave de leitura, pautada no conceito de 'sertão', encontramos uma 

obra que se constrói em torno dos estados espirituais do jagunço Riobaldo designados por 

meio desse termo. A forma fragmentada e incompleta da narrativa coaduna com a própria 

existência, que sempre se ultrapassa e só pode ser definida de seu interior. O artifício utilizado 

por Rosa para apontar à existência do jagunço é a transfiguração da linguagem oral na obra. 



A narrativa se dá de acordo com o fluxo da memória de Riobaldo e a interposição de 

narrativas dentro do corpo da obra denuncia a espontaneidade oral, da memória do narrador. 

       Em um segundo momento, localizamos o narrador num contexto político, para além 

dos méritos existencialistas da obra. O que se encontra é um tom libertário, não apenas pelo 

resgate da cultura oral, mas também pela transgressão gramatical e pelo multi-

linguajamento. Ao interpretar o alcance político da obra pela categoria filosófica de 

antropofagia, fugimos de uma celebração da brasilidade na mestiçagem, que desconsidera o 

ranço colonial. 

       Concluindo, acreditamos que o "Grande Sertão" vai muito além de suas inumeráveis 

possibilidades de interpretações literárias, se configurando como uma obra libertadora ao 

passo que busca alternativas para o estatismo das formas gramaticais coloniais a nós imposta, 

clamando por uma linguagem viva, em constante formação, que dê conta da existência que 

segue semelhantes critérios. 
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Filosofia selvagem: ensaio sobre o pensamento como vingança na 
ficção de Clarice Lispector 

 

Pablo Vinícius Dias Siqueira 

 

Os contos as crônicas e os romances de Clarice Lispector realizam uma ficção animada, 

repleta de vigor e encorajamento, uma ficção de combate e força, com forte caráter de dispo-

sição, não de oposição, que luta por destruir o sentimento de inadequação quando este é – e 

costuma ser – uma acusação contra o pensamento reflexivo, imposto moralmente ao leitor 

tanto pela cultura como pelo capital ou por uma situação de totalitarismo. 

Desse modo, a vingança clariceana segue na direção transversa do que não é próprio, 

do que é pronto e inquestionável, do que se sustenta como mera repetição, do que se gaba de 

uma tradição que almeja o pensamento invariável, uma filosofia mimética, a mumificação do 

diálogo, do método, da forma e do fazer filosófico enquanto prática cotidiana de aventura, 

encontro, diversidade e super-ação sempre tão distante dos cadeados morais do senso co-

mum e também do senso especializado-institucionalizado. 

Benedito Nunes foi o primeiro a afirmar que, em relação à Clarice, estamos diante de 

uma ficção que pensa. 1  Essa mesma afirmação é aproveitada por Evando Nascimento para 

escrever Clarice Lispector: uma literatura pensante. É importante, nesse contexto, salientar 

o que essa ficção que pensa, o que essa literatura pensante realmente pensa. O foco central 

do pensamento clariceano é o próprio pensamento. O pensamento em Lispector é incomo-

dado e desconfortável consigo mesmo e somente se sustenta quando se interrogando. O pen-

samento clariceano concentra-se portanto na pergunta, da dúvida, nas questões e está pouco 

preocupado com as respostas, sobretudo com as respostas mais imediatas ou com a resposta 

pronta. Tal postura é nítida no artigo “Sou uma pergunta” presente no compêndio A desco-

berta do mundo (1984) cujo título afirmativo guarda justamente essa relação com o investi-

gativo: 
 

Por que há doenças? 
Por que há saúde? 
Por que faço perguntas? 
Por que não há respostas? 
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Por que quem me lê está perplexo? 2 
 

É assim, insatisfeita e sempre em dúvida com o próprio pensamento, com o pensa-

mento dos outros, com o pensamento que não lhe parece de fato pensamento que Lispector 

busca e conquista um pensamento autônomo na ficção que realiza e que se realiza também 

como guerrilha conceitual e, portanto, como uma elaborada vendeta sobre o senso comum e 

sobre o senso especializado – trata-se de uma vingança ético-poética 3  contra toda vontade 

de sistemas cuja meta é a aniquilação de subjetividade. A ficção de Lispector é exatamente 

uma rebelião sempre conspirando, sob a horda dos afectos, 4  um modo anônimo de expor à 

nudez obscena a força odiosa e triste do poder autoritário, totalitário e antireflexivo. 

O pensamento é, aqui, o que se conquista com a derrota do pré-estabelecido, portanto, 

folia da autonomia e da autoinvenção. Vingança, por sua vez, é o ato profano de criação de 

pensamentos próprios e exuberância criativa. 

Nesse lugar onde cessam as ortodoxias, Lispector elege o pensamento como formar 

maior de divertimento. Em “Brincar de pensar”, outro artigo de A descoberta do mundo, o 

divertimento vivo revela-se e rebela-se híbrido de vontade própria como somente poderia ser: 

“às vezes começa-se a brincar de pensar, e eis que inesperadamente o brinquedo é que começa 

a brincar conosco. Não é bom. É apenas frutífero”, 5  eis o alerta da autora.  

O pensamento de Clarice Lispector e com Clarice Lispector é intrínseco à arte e à cria-

ção e por isso é essa vibração poética que brutalmente toca, como nos tocamos a nós mesmos 

e como nos tocamos uns aos outros. Pensar o pensamento é uma atitude material e íntima, 

estranha, e exatamente por isso política. A metateoria elaborada por Clarice aflora-se em cada 

poro dessa vida aerada. Ela não se constitui, portanto, em qualquer momento de exceção, de 

afastamento ou de distância que não contemple, entre meio-dia e duas horas da tarde, o par 

de mãos tangendo moscas, o desabrochar dos bocejos, um cão de três patas, uma avó viva, 

todo aborto espontâneo ou concebido, mas sobretudo a vida que o aborto salva.  

O pensamento de Clarice é repleto de certa distorção iluminada, solar, estimulada por 

sucessivas matizes de um timbre saturado, semiárido, camadas e cores quentes, e que rever-

bera em elipses e esperais que se atravessam e assim se justapõe continuamente – reconhe-

cem a travessia sonora do devir? – expandindo o ritmo da dúvida, o compasso crescente e 
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aveludado dos argumentos semeados pela metacrítica desse mesmo pensamento que se aven-

tura na sinuosidade da dúvida, no desmantelo de si mesmo e amplifica-se de forma crua e 

desigual, arejada e suja, irregular, não uniforme.    

Há, nessa fidelidade ao questionamento de si e do outro, um momento de retração e 

pausa, uma breve contenção que pode sugerir um movimento de resposta, mas que gera um 

salto ou um chute, socos no ar, bateção de cabeça, e que impele a um novo movimento ante-

rior, de indagação, e de outra indagação, e é justo esse movimento de adaga que vai pingando 

sangue e silêncio e compondo uma investigação existencial em diálogo com si mesmo emba-

sado na razão enquanto afeto e síncope de impacto. 

Trilhando a dimensão de tais entendimentos, a vingança ético-poética de Lispector 

contra um mundo sem pensamento próprio assume diversas formas, mas algumas frentes 

dessa singular vingança destacam-se na forma de rebeldade, do exercício da diferença e do 

feminismo e são os três pontos que movem a discussão agora. 

Ora, entrar em contato com a ficção de Lispector é entrar em contanto com a vontade 

de rebelar-se contra o que está imposto, contra o que é ditado, contra os padrões sociais, 

culturais, estéticos e políticos. Rebeldade como potência. E rebeldade é a lealdade ao caráter 

irreverente da insubmissão. 

Tal vontade, evidentemente, só é possível através da leitura e da releitura dos livros de 

Clarice. E, de fato, mais e mais rebeldade é engendrada nas releituras de tais livros. 

A leitura é um fazer. Ler é uma ação, uma prática e, em Lispector, é também um dis-

positivo político no qual quanto mais o leitor se demora, além de se relacionar sem pressa 

com silêncio e voz, portanto com a própria subjetividade, mais se envolve e mais se espreguiça 

em rebeldade política. 

A ficção, no presente contexto, atinge o grau político por realizar a interação entre o 

que há de mais rebelde e desobediente em nós mesmos com aquilo que não conseguimos 

evitar quando pensamos. E quando digo de mais rebelde e desobediente não me refiro ao 

sentido moral – refiro-me ao sentido político, como já colocado. 

Por que me afasto da questão moral? 

Porque se existe moral em Clarice, é a moral dos poetas: uma moral sem conduta, sem 

repetição, sem ladainha; uma moral sem virtudes perfiladas, uma moral de qualidades es-

pontâneas, incapaz da disciplina condicionada e estanque, posto que é uma moral visionária. 

Portanto, o pensamento em Lispector não se constitui ou se sustenta e também não se supera 

em uma perspectiva binária excludente com a intenção de disciplinar ou castigar e nem 

mesmo de corrigir ou salvar o leitor. 



Clarice investe contra as meras inversões, os opostos, e investe ainda contra certas 

trindades como a família, a moral e os bons costumes que impõem uma realidade idealizada, 

portanto caduca, cuja vista curta e horizontal só consegue contar até dois: vida e morte, corpo 

e alma, mulher e homem, preto e branco, homossexual e heterossexual, mal e bem, certo e 

errado. 

Aos opostos e à tríade do terror interessa somente o igual, o próximo, o semelhante, o 

familiar, a cópia, a reprodução. Interessa aquele que segue e que obedece e que consegue 

anular-se, diluir-se, compondo, assim, uma maioria de ocasião, um rebanho. Dentro de tal 

contexto, quem for diferente ou cultivar diferenças, quem se distingue da ideia de seme-

lhança, ou quem de propósito deseja fortalecer-se na própria diferença será excluído como se 

excluiu o poeta da pólis, o leproso da multidão, o corpo do prazer – a não ser que este se cale, 

que aceite a cura, ou que se converta.  

Ora, a política é justo o que não é familiar! Política é justo o que não é igual!  

A política baseia-se na diversidade dos homens e trata da convivência entre os diferen-

tes, afinal, é justo na política que os homens buscam por meio de diferentes anseios, diferen-

tes desejos, diferentes necessidades atingir a superação como fim da indiferença. Indiferença 

é, em termos excessivamente diretos, a incapacidade de responder ao outro nas necessidades 

que ele apresenta ou na simples presença dele. Por sua vez, nos mesmos termos, a diferença 

é a qualidade que permite que algo ou alguém se distinga dos outros. 

A filósofa Hannah Arendt (1906-1975), no ensaio póstumo O que é política? (1993) 

sustenta que o sentido da política é a liberdade e que essa mesma política se inventa entre os 

homens, ou seja, a política é tanto uma criação quanto algo diverso. Arendt afirma que justo 

os homens diferentes são os pressupostos necessários para o surgimento de um espaço em 

que se torne possível a verdadeira política – essa que não vê na diferença algo de ruim, mas 

vê o caos inevitável de onde a política mesma surge. 6  Acovardar-se diante das diferenças não 

é fazer política, mas é moralizar e vulgarizar a política. 

Por isso Arendt afirma sem pudores que a ruína da política “surge do desenvolvimento 

dos corpos políticos a partir da família”, 7  pois desse modo se perde o que Arendt chama de 

princípio da diversidade, já que na ideia de familiar está resguardado o sentido de mera igual-

dade, de proximidade e de semelhança que anula a pluralidade intrínseca à política, impe-

lindo o homem a ser de novo uma cópia, ser apenas aparentemente igual, moralmente igual. 

E, como sabe, não é a moral que garante direitos. 
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Nesse sentido a ficção de Lispector enquanto estância política instiga fortemente a prá-

tica da diversidade, da dissemelhança, do diferente, da distinção e do dissenso, pois ambas 

são, ficção e política, em si mesmas, núcleos de potências excepcionais inventadas no centro 

das realizações humanas incomuns. E justamente por isso a ficção de Lispector é muito mais 

uma ficção feminista do que uma ficção feminina. Aliás, a prática da diferença, sobretudo no 

momento político atual, atende justamente pelo nome de feminismo.  

Logo nas primeiras páginas de Água viva (1973) Lispector afirma que é “inútil querer 

me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais”. 8  A pro-

blematização do gênero, para não dizer do seu fim, acontece em relação à própria obra já que 

Água viva é publicado nem como romance, nem como novela, mas como ficção – pura e sim-

plesmente ficção ou o nome sem nome. 

Há duas acusações ilegítimas contra Clarice. Acusar é, obviamente, muito diferente de 

constatar, sobretudo no âmbito da pesquisa acadêmica, tão categórico. Mas ainda hoje acu-

sam Lispector de ser hermética e de ser feminina do mesmo modo meramente convencional 

e automático com que acusam o diferente de ser incompreensível, porque não é igual, e a 

mulher de ser feminina, porque não é homem. Tais acusações são também pretextos para que 

não se leia Clarice que muito facilmente desconstruiu a acusação de difícil de modo elegante 

e irônico no artigo Hermética? também de A descoberta do mundo:  

 
Ganhei o troféu da criança-1967, com meu livro infantil O mistério do coelho pensante. 
Fiquei contente, é claro. Mas muito mais contente ainda ao me ocorrer que me chamam 
de escritora hermética. Como é? Quando escrevo para crianças, sou compreendida, mas 
quando escrevo para adultos fico difícil? Deveria eu escrever para os adultos com as pala-
vras e os sentimentos adequados a uma criança? Não posso falar de igual para igual?9 

  

O feminismo em Lispector, por sua vez, está justo no modo como as mulheres clarice-

anas têm sempre uma relação definitiva com o poder e sustentam esse embate selvagem com 

o próprio pensamento, e convidam o outro ao poder, ao pensar, ao poder-pensar e por isso 

mesmo desestabilizam completamente as figuras fálicas do saber, sejam homens ou mulhe-

res, como acontece, respectivamente, em “Os desastres de Sofia” e “Gertrudes pede um con-

selho”. Ou também como ocorre com o grande sofista machista que é o Olímpio, completa-

mente mudo e capado pela curiosidade infantil de Macabea. Vingança! 

Para Clarice as mulheres são antes de tudo genuinamente capazes de filosofar e, por-

tanto, são seres profanos, poéticos, políticos, que se encontram não na negação do outro mas 

na afirmação plural de si mesmas. O posicionamento de quem está “atrás do que fica atrás do 
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pensamento” 1 0  é justamente o de posicionar a mulher como centro da fala, do diálogo, das 

ideias, do discurso, da denúncia, das decisões próprias, e de novo como já dito, da ética, da 

estética, da política.  

Assim, provocar o entendimento do pensamento como vingança na ficção de Clarice 

Lispector revela, afinal, a capacidade de uma mulher, portanto a capacidade humana, do gê-

nero humano, GH, de elaborar a experiência mais absolutamente original, singular e única: 

o it. 1 1  Ou, transversalmente falando, o ovo e galinha. Ou a poesia. Ou exatamente a autonomia 

do pensamento, a capacidade de criar a própria diferença. Ou como dizem na linguagem co-

tidiana: fazer a diferença na prática. 
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A Vingança da Lírica 
 

Ana Chiara (UERJ/ CNPq) 
 
 
 O medicamento LYRICA é usado para tratar a dor prolongada causada 

por lesão dos nervos. A dor neuropática periférica pode ser causada 
por várias doenças. As sensações de dor podem ser descritas como ca-

lor, ardor, latejar, dor aguda, penetrante e/ou cortante, cãibras, mo-
ínhas, formigueiros, dormência, sensação de picada de agulha. A dor 
neuropática periférica e central também pode ser associada a altera-

ções do humor, perturbações do sono, fadiga (cansaço) e pode ter im-
pacto nas funções físicas e sociais e na qualidade de vida global.  
(https://www.diagnosia.com/pt/droga/lyrica-75-mg-capsulas,  

acessado 24 de julho de 2015) 
 

A Lírica, conjunto de poesias, às vezes pode tornar a dor mais aguda, lesio-
nar os nervos causando fortes sensações, como picada de agulha, aguilhão 

na carne. A Lírica é sujeita a alterações de humor, impactos e disfunções 
sociais. Neuropatética lida com aquilo que não é mais e ainda não é. Um 

lugar vazio - Khôra-  onde a linguagem deita, rola e SE VINGA. (ana chiara) 
 
 

           Aqui exercito o direito de vingança.  Em termos mais apropriados, exercito com a Lírica 

este direito. Compartilho. Examino. Cozinho em fogo brando a reviravolta no dis-curso da e 

sobre poesia, reviravolta provocada pelo modo como a Lírica retoma seu instrumento das 

mãos enfraquecidas dos bardos egóicos e transtorna o coração das coisas. Sobre o que é? So-

bre o modo como a poesia moderna se vinga dos ataques idealizantes e egocêntricos român-

ticos, pela reviravolta sintática do do  Je est un autre” de Rimbaud e do afogamento mallar-

maico no jogo do pensamento contra o hasard (o acaso1), até quando? Até quando o sangue 

do poeta volta a latejar na têmpora do poema e sai à rua. Digo assim de forma bruta como 

quem crava um punhal no peito do poeta. Venci, vencemos, vinguei, vingaremos, no ato san-

grento desta vingança, devorarei o inimigo.  

           Por estar entre filósofos, terei de pisar cuidadosamente antes de desferir o golpe fatal 

sobre a vulgata que transformou Platão num inimigo da poesia, passar com pés de asas sobre 

a intriga que o tresleu e deixá-lo para trás como aliado fiel da poesia. Não faço anamnese de 

um conceito. Jogo com as possibilidades bélicas da vingança com semântica livre.  Trato de 

uma vingança simbólica, metafórica. De um jogo onde a soberania da linguagem poética é 

                                                 
1 São inúmeras as repercussões filosóficas do termo acaso (le hasar, em francês) que incluem jogo, necessidade, destino, 

o trágico, entre tantos. Recomendo o livro de Clemént Rosset, A Lógica do pior (ed.. Espaço Tempo, 1989) para maior 

aprofundamento.  

https://www.diagnosia.com/pt/droga/lyrica-75-mg-capsulas


retomada em meio ao diagnóstico de Mallarmé sobre a crise de versos e o rebaixamento bur-

guês. A Lírica é tratada também como figura do feminino. Como mola propulsora de uma 

partida. De uma conquista do feminino no campo da política. Uma reviravolta que destrona 

o orgulho do poeta falocêntrico com uma patada de pelica. A volta do chicote no lombo de 

quem deu. 

          Estou no momento crucial em que após rupturas, brigas com a linguagem, suspiros, 

afogamentos e fracassos a figura da Lírica Moderna surge malbaratada e andrajosa, com uma 

ferida no ânus, mas vingativa: 

 
Nas nádegas gravou dois nomes: Clara Vênus; 
- E o corpo inteiro agita e estende a ampla garupa  
Com a bela hediondez de uma úlcera no ânus. (RIMBAUD, 1994)  2 

 
          Tive de reler a Carta do Vidente (LIMA, 1993). O corpo da linguagem transformou-se 

em madeira apodrecida e desceu pelos rios, sendo barco desgovernado. “Então eu mergulhei 

nas águas do Poema/ do Mar, sarcófago de estrelas, latescente, [...]” (idem, “O Barco Bêbado”, 

p. 56). Foi como matéria que Rimbaud encarnou a força motriz lírica que gera o poema. Foi 

mergulhando no rio da tradição retórica que rompeu com as cadeias subjetivas românticas, 

Rimbaud mais do que o sedutor, genial e violento adolescente, foi aquele que viu o que estava 

pendurado aos olhos cegos do seu tempo “a cifra do século”. Jacques Rancière resume numa 

fórmula o trabalho da vidência em Rimbaud: Rimbaud não descreve nenhuma paisagem 

urbana, não conta nenhuma teoria social. Ele faz outra coisa: escreve o século. Fixa-lhe as 

cifras e os emblemas (RANCIÈRE, 1995, p. 152). A Carta do Vidente é também um jogo de 

azar, uma aposta contra o turbilhão da mercadoria. Como Rancière demonstrará, basta que 

o poeta esteja “preso sem recurso no mal da língua”, para que, apossando-se da linguagem 

comum de modo particularmente incomum possa recriá-la, rejuvenescê-la: Ele inventa o po-

ema sem outro lugar além do todo da língua, como que atravessado pelo idioma do encon-

tro sempre fracassado, o timbre particular do obscuro infortúnio. (idem, p. 166) Pelo furo 

feito no coração do idioma, de través no idioma, o poeta atira no rosto da poesia sentimental 

os clichês das manchetes dos jornais, da fala descorada transtornando-os.  

           O coração da Lírica bate mais forte do que o coração de um só homem, de um homem 

só, como adverte Octávio Paz: O falso poeta fala de si mesmo, quase sempre em nome dos 

                                                 
2 “Les reins portent deux mots graves: Clara Venus  

_ Et tout ce corps remue et tend as large croupe 

Belle hideusement d´um ulcère à ĺ anus.” RIMBAUD, Arthur. Poesia completa. Edição biligue. Tradução de Ivo Bar-

roso. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994. 

 



outros, o verdadeiro poeta fala com os outros ao falar consigo mesmo. (PAZ, 2012, p.313.). 

Ser do feminino neste texto, a Lírica tem um gênio difícil e indócil: é de todos e não pertence 

a nenhum. Não se rende, não se entrega. Se o corpo da Lírica é partilha para a fome de todos, 

seu corpo é abertura móvel, abre e fecha, guardando sempre a entrega para o próximo. E o 

seguinte foi Mallarmé. 

           Phatos voam no verso de um fantasma. Raízes soltaram-se do solo. Pulso, punho, soco 

no estômago. Mallarmé, o afogado, rompeu o pacto da Lírica com o poeta lírico. O verso pur 

si muove...Ao longe um leque  farfalha a música dos espaços infinitos nos confins do eu, teatro 

mambembe. Exílio, êxodo de si, esqueleto esvaziado, sopro interrompido...Outramento, ou-

tridade. No céu da boca da linguagem, céu da poesia, o chocalhar dos ossos, sacrílegos dados, 

um tombo, um túmulo. Desde Mallarmé inaugurava-se a Lírica sem o poeta. Motor louco, 

ostra absoluta, jogo do acaso com o rigor absoluto, barco bêbado, a verdadeira vida ausente, 

infraleve e perturbadora vontade transtornada, assombro, ímã, romã, errática, enigmática, 

apnêica, fruto da terra, estrela de pontas agudas, morte do símbolo, a “vida concreta”, soltura 

do imaginário, dança de beija-flor.  

           O poema torna-se ideograma e, segundo Octávio Paz, imprime na poesia moderna a 

imagem de um mundo em pedaços: Esses dados lançados pelo poeta, ideograma do acaso, 

são uma constelação que gira no espaço e que em cada uma de suas momentâneas combi-

nações diz, sem jamais dizer inteiramente, o número absoluto: compte total em formation 

(PAZ, 20012 p. 278)3. Paz acompanha a trajetória de tentativas e fracassos do poeta moderno 

na conquista de uma linguagem poética (mesmo fora do poema) que não seja pura negação 

da linguagem, perda da capacidade de o homem moderno abrir-se à experiência do poético, 

que, para ele, compara-se à experiência do sagrado, à vivência erótica: A verdadeira vida não 

se contrapõe à vida cotidiana nem à heroica; é a percepção do cintilar da outridade em 

qualquer dos nossos atos, sem excluir os mínimos (PAZ, 2012, p.272). Para o poeta crítico, a 

poesia é encarnação do signo, ritmo de aproximação e afastamento, vibração.     

        Para Rancière, no caso Mallarmé, trata-se de investigar tanto o lugar vago do poeta, 

quanto o da anunciada crise de verso: Ela é a crise da “idéia” poética, a questão está colocada 

sobre aquilo que organiza o poema no lugar da ficção representativa, da definição do modo 

não representativo da ficção (RANCIÈRE, 1995, p.50). Então o que a Lírica reivindicará é a 

                                                 
3 Gardner Davies propõe que o poema guarda essa expressão verbal condicional para anunciar este Cálculo total “como se 

os dados, efetivamente lançados, fossem enfim revelar o Número único” para indicar que “[...] mesmo se fosse realmente 

o Número, seria também o Acaso” (DAVIES, 1992, p. 163) 
 



“ausência” do poeta para que viva a poesia, na palavra, que viva o verso (cf. os desdobramen-

tos semânticos e homófonos, como no poema Salut (brinde) de Sthephane Mallarmé: "vers, 

divers, hivers, envers”). Mais do que isso, o poeta sendo suporte da magia instrumental da 

Lírica, deve fazer deste um serviço à comunidade, uma partilha, um envio, um endereça-

mento. Contra o gesto do poeta Narciso, a Lírica mallarmaica se insurge. O assassinato do 

poeta é um crime ritual de redistribuição das forças comuns. É de um crime ritual que ali-

menta o motor ético/ estético do poema.  

          A Lírica, nos poemas de Malarmé, usa roupagem de soberana rainha. Segundo Marcos 

Siscar (2012), a soberania desta linguagem é o voo na verticalidade, conforme descrevem os 

versos de Um lance de dados: [...] vigiando/duvidando/ rolando/ brilhando e meditando/ 

antes de se deter/ em algum ponto derradeiro que o sagre/  todo pensamento emite um 

Lance de Dados (MALLARMÉ, 2013, p. 103) para distanciar-se da linguagem conspurcada 

nos baixios das trocas humanas. O mergulho para o alto da Linguagem poética em Mallarmé, 

conforme aponta o crítico, funciona como “ação restrita” na formulação do próprio poeta 

Mallarmé em crônica de mesmo nome: O subterrâneo durará, ó impaciente, seu recolhi-

mento  para preparar o edifício de alto vidro enxugado por um voo/ furto da justiça (MAL-

LARMÉ, s/d, 172). A Linguagem da Poesia prepara-se para a festa que será celebrada pelo 

refinamento da sensibilidade cuja retirada estratégica do mundanismo burguês é muito mais 

política revolucionária do que o esteticismo recolhido de que foi acusado o poeta. A soberania 

tratada desta forma não é nem vaidade, nem orgulho, nem absolutismo iconoclasta ou autos-

suficiente, não é fuga do mundo, é tomada de posição arriscada porque flerta com o silêncio.   

                Mallarmé mergulha a cauda no melhor da tradição para oferecer ao poeta, mas tam-

bém ao homem comum, a possibilidade de combinar novos ritmos, novas respirações por 

meio de difíceis sintaxes. A essas modulações Siscar atribui um papel político diferenciado. 

Diz ele: [...] modular é também, de certo modo, organizar o que foi disperso, “religar” a 

melodia da alma despedaçada, em vista de uma orquestração (SISCAR, 2012, p. 52). Trata-

se de um programa em que o modo de brindar em francês “Salut”, título de um de seus poe-

mas, faz referência à renovação das forças que permaneciam agrilhoadas na prisão das me-

trificações passadas, quando a forma se tornou prisão.  Siscar adverte que:  

 
[..]autonomia designa as condições que teria o artista de negociar com seu instrumento e 
com sua época, a fim de assumir uma posição discursiva soberana; a posição de autonomia 
é aquela que ofereceria a possibilidade de organização (ou de orquestração ) dos fragmen-
tos que o vazio de mitos e de metros acabou deixando, ao poeta, como herança. Essa or-
denação, portanto, não exclui do horizonte os outros discursos sociais, nem deixa de ter 
poder explicativo sobre questões que são coletivas, ou seja, sobre a esfera do comum.” 
(SISCAR, 2012, p. 54)   



   

            Também é essa a releitura que Jacques Rancière faz da poética de Mallarmé transfor-

mando-o quase num operário dos versos. Para o crítico da partilha do sensível, é uma questão 

de restituir ao verbo sua capacidade criadora e de encarnação e não de “uma nobreza fantas-

mática” (1998, p. 50). Ao contrário será: uma linguagem que é ela mesma potência de co-

munidade, “poema do gênero humano como um todo”, nas palavras de Augusto Schelegel 

(idem).   A palavra poética, em Mallarmé, é partilha e desejaria suturar a cisão entre os ideais 

republicanos e a República tal como esta se concretizou: obra da mão e obra do pensamento, 

da propriedade privada e da grande comuna (idem, p. 51), nas palavras do próprio poeta “la 

gerbe juste initiale”.  Nesta atividade o corpo do poeta não se dobra como o dos contadores 

sobre os números, como o dos homens do banco, mantém-se reto “là où ils doivent être”. À 

ordem horizontal da época, o poeta opõe a coluna vertical e o punho ereto (seu número será 

uma cifra utópica).  

 
Por obra de este enfrentamiento, el cuerpo recibe dos sentidos opuestos: al cuerpo vivo, 
sangíneo, que regula la conversación y le presta su retórica, Mansilla opone el cuerpo 
muerto y exangüe de lo escrito. El primero habla; su expresividad no está subordinada a 
ningún otro lenguaje: la conversación pura mantiene relaciones democráticas entre sus 
distintas fuentes de elocuencia (...). Este cuerpo es un cuerpo inmediato, visible; para que 
sus signos lleguen a destino no es preciso recurrir a ningún metalenguaje. No exige el co-
mentario, sino el reconocimiento: glosarlo es marginarse del tipo de comunicación que 
propone. El cuerpo de lo escrito, en cambio, aparece siempre a la distancia; de allí su opa-
cidad, esa palidez que borra todo matiz y reduce a la uniformidad lo que por naturaleza 
no es sino un conjunto sistemático de diferencias. (PAULS, Alan – “Una causa per-
dida”. Lecturas críticas. Buenos Aires, Año II, nº 2, jul. 1984, p.7)  

 

         Rancière desenvolve sua argumentação a partir da noção de “partilha do sensível”, lendo 

duas crônicas de Mallarmé: “Conflito” e “Confrontação”, nas quais Mallarmé narra o encon-

tro (tenso) do poeta com o operário. Rancière  chama atenção para o sistema de trocas de 

espaço/tempos: o do dia (do operário)  e o noturno (do poeta), o exterior e o interior,  dra-

matizado nos textos de Mallarmé. O operário, quando cava um buraco ou desmaia bêbado 

aos domingos - metonímias do seu túmulo, cumpre um suicídio ritual e pontual, enquanto o 

poeta, ao recusar conferir um preço ao seu trabalho, perpetra seu suicídio completo: [...] o 

intruso(o poeta) rompe a cadeia econômica recusando um preço para seu trabalho(RAN-

CIÈRE, 1995, p. 56). Ao aproximar o poeta do operário (em termos de intrusão de um espaço 

no espaço do outro, daí os títulos das crônicas), Rancière recompõe um aspecto político da 

poética de Mallarmé, desprezado pela crítica. Rancière está vingando Mallarmé contra os ata-

ques da fortuna crítica que o condenou a ser um poeta hermético, esteticista, idealista. 



         Neste sentido, para Mallarmé, a poesia restará auto-excluída do espaço da República, 

digamos assim, reeditando o processo de exclusão sistemática dos corpos do poeta e do ope-

rário.  Será esta também a vingança da Lírica com relação ao silenciamento e ao trabalho mal 

pago do operário e do poeta: O eleito é não importa quem (já que o poeta também tem de 

cavar o seu buraco para se sustentar) A eleição é a recusa de toda hierarquia do alto e do 

baixo (RANCIÈRE, p.59). Para Mallarmé a palavra poética converterá a linguagem na Ideia 

(esta é uma obsessão do poeta, a cifra cósmica que pudesse restituir a unidade perdida) afas-

tando-se assim de uma pseudodemocratização horizontal, advinda da burocratização e abur-

guesamento das Letras:  

 
A arte anti - representativa por excelência , a arte que lavou o templo poético, a música, 
enlaça seu simulacro de pura linguagem aos velhos simulacros da representação e faz 
deste casamento instrumento do simulacro supremo: o poema vivo, do povo representado 
ao povo vivo (RANCIÈRE, idem, 61).  

 
          Chegamos com as leituras de Siscar e Rancière ao momento crucial do naufrágio no 

poema Um lance de dados. Neste poema misterioso e impressionante tudo se arquiteta com 

rigor e ciframento. Liberto das amarras do ritmo metrificado, em cenário aberto e tempestu-

oso onde o espaço infinito do céu toca o espaço infinito do mar, nessa equação que traça a 

intercessão do humano com o sobre-humano, um homem (um príncipe, um mestre, o poeta) 

guarda no punho cerrado a cifra do futuro. Conforme a leitura de Rancière: O lançador dos 

dados deve então diferir (retardar) seu gesto, fingir lançar os dados retendo-os, lançá-los 

fingindo não os lançar (idem, p. 62).  Trata-se da ação restrita. O poeta está em greve. E a 

ressonância desta palavra em francês acusa grave e agravo “nessas paragens / do vago/ em 

que toda realidade se dissolve” (MALLARMÉ, 2013, p.101).  

            Volto dessa “memorável crise” (Mallarmé, Um lance de dados, p.101) para a cidade do 

Rio de Janeiro. Para a tribo dos poetas cariocas. Que salto mortal quero dar? Como juntar 

poéticas tão díspares em tempos tão díspares? Colo a boca na imagem do poeta se afogando 

e quando a retiro, surge a de um poeta vestido de mago Magu passando o bastão da poesia 

para os jovens poetas que darão continuidade ao projeto do CEP 20000. Trato a partir de 

agora do poeta Chacal. Para não parecer tão herética e irresponsável minha aproximação en-

tre Mallarmé (com uma imagem tão recolhida, poeta discreto às vezes indecifrável, acusado, 

como se sabe, de frio, literário e sintático) e Chacal (tão exteriorizado, coloquial, caloroso e 

solidário à palavra falada), julgo ser na fatura da Lírica como voz coletiva que os dois podem 

se aproximar nesta minha reflexão. Um ( Mallarmé) responsável pela desaparição elocutória 

do poeta:  



 
A obra pura implica a desaparição elocutória do poeta, que cede a iniciativa às palavras, 
pelo choque de sua desigualdade, mobilizadas; elas se iluminam de reflexos recíprocos 
como um virtual rastro de fogos sobre pedrarias, substituindo a respiração perceptível no 
antigo sopro lírico ou a direção pessoal entusiasta da frase. (MALLARMÉ, s/d, p. 164) 

          

   Outro (Chacal) deixando que a poesia se encarne em seu corpo:  

 
No transe do momento, sem avisar a ninguém, falei para o Bernardo Vilhena que operava 
o projetor: “vou entrar. Vou entrar. Vou entrar”. E entrei na roda falando o Papo de índio 
[...] Era a volta do recalcado. Nossa alforria do poema impresso era a revolta do corpo e 
da fala.” (CHACAL, 2010, p. 61) 

 
A ideia de uma poesia comunitária rege a trajetória do poeta Chacal assim como de 

modo arrevesado e inédito Mallarmé empresta sua voz lírica ao trabalhador.  Fernanda Me-

deiros 4 ao escrever sobre Chacal filia o poeta a Wordsworth que “vislumbra a poesia – (sendo) 

língua do homem comum – como salvação do homem moderno” (p.10). Neste percurso de 

um poeta a outro, em diferentes modulações, a linguagem da poesia encarna agora no corpo 

do poeta carioca de um modo indelével: drogas, sexo, rock´nd roll, ginga e jogo compartilha-

dos. Poesia encarnada é o modo pelo qual Fernanda entende a linguagem de Chacal.  A partir 

da performance, da poesia falada, da indissolubilidade entre o que a boca diz e o corpo exe-

cuta Chacal se inscreve na história da Lírica contemporânea como um poeta grupal e agrega-

dor de um saber coletivo. 

 

                                                 
4 Recomendo, para melhor conhecimento da poética de Chacal, a leitura do livro de Fernanda Medeiros Chacal.  Fernanda 

Medeiros. Coleção Cirandada poesia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2010. 



         

 

 

Nascido no Cacique de Ramos, um índio cai de boca no carnaval da poesia e estraçalha 

os dentes5. Desde a década de 70, Chacal ocupa o espaço vazio, o trono vago da lírica, inter-

regno sem deuses, mas de modo diferente do poeta francês Mallarmé. Chacal faz do corpo a 

encarnação mítica de um minotauro que, ao contrário do mito, convida o público a invadir o 

espaço labiríntico celebrando (tal qual encena na peça sobre os 20 anos do o CEP 20000) a 

“Vingança da Lírica” enquanto celebra a conquista do espaço aberto a todos:  

 
(com a lanterninha na boca e depois nos pés, o ator anda até o recuo do fundo onde estava 
o manto de latas no início, projeta a sombra de um minotauro na cortina fechada e fala 
com voz do minotaurinho) 6 
- E agora? Pra onde vamos ? Que vamos fazer? Vamos para rua! Vamos inva-
dir!  (Chacal, 2014) 7  
 
 

 

 

Contra o corpo en retraite do poeta francês, o poeta carioca opõe seu corpo na rua, na 

calçada. No chão do real – o sangue do poeta de uma geração cumpre o ritual da vingança, 

                                                 
5 Refiro-me aos acidentes narrados pelo poeta no seu livro autobiográfico Uma História à Margem (2012) 
6 Faço referência à peça CEP2000, encenada por Chacal ao longo de 2015. 
7 Agradeço ao poeta ter disponibilizado em PDF o libreto da peça. 



com tombos e quebra de dentes, no “desvio para o vermelho” da instalação de Cildo Meireles, 

nas Lovely  babies de Marcia X, que ele atualiza na peça comemorativa, a Lírica deita e rola 

com novas roupagens, é instalação, é performance, é verbicovisual, é poesia encarnada. A 

celebração da história do CEP20000, em 2015, continua em performance teatral e é  demais, 

mas, contada assim num texto, ainda é menos do que potencialmente é quando vista em ce-

rimônia ritual de “mergulhos ridículos” numa tela azul que imita o mar, ou com manto de 

latinhas de cerveja, que investe o poeta do poder da poesia. Deste modo carnavalizado e po-

tente que o poeta minotauro proclama a sobrevivência da poesia e celebra também seu auto-

desaparecimento em cerimônia de passagem do comando do CEP para uma dupla de poetas 

jovens formados nessa escola experimental comandada por ele de forma nunca hierarqui-

zada, mas sempre como partilha. Um canto na praça dos convites emite um pensamento de 

“mortevidaevidaemorte”.  

       Enquanto celebra em narrativa dramática os encontros com poetas e coletivos de poesia, 

mas também com aqueles que nestes anos fizeram a festa, a cada nome evocado (Guilherme 

Zarvos, Carlos Emílio Correia Lima, Tertuliano dos Passos, Boato, Cabelo, Beto, André Pes-

soa, Justo D´Ávila, Celão, Dado Amaral, Samuel Averburg, Gizah Ribeiro, Paulo Thiefentha-

ler, Bianca Ramoneda, Jorge Romano, Maurição, Salvador, Pedro Luís, Marilene Vieira, Sá-

bado e Domingo, Tatiana Dauster, Nil, Michel Melamed, Guilherme Levi, Paulista, Fabiano, 

Éber Inácio, Ericson Pires, Viviane Mosé, Gizela Campos, Marise Lima, Raul Mourão, Marcos 

Chaves, Sônia Barreto, Marcelo Pereira, Fabiana Igrejas, Momo, Patrícia Lopes, Bruno Le-

vinson, Tavinho Paes, Mano Melo, Chelpa Ferro, Fausto Fawcett, Márcia X, Alex Hamburger, 

Aimberê César, Gregório Duvivier, Alice Sant'anna, Botika, Tiarê Maia, Vitor Paiva, Pedro 

Lago, Seu Jeová, Mineiro, Juko Lessa, Gabriel Lessa, Mariana Milani, Santiago Perlingeiro, 

Luana Costa, Joni ) o minotauro, mestre Magu, vai tomando a forma de um índio xamã que 

canta nos rituais awaretés. O índio também lembra aquele de I-Juca-Pirama – o que vê e 

narra uma história passando pelo seu corpo.  

 
- eu vi os melhores crâneos dessa geração, trêmulos, transfigurados no cep, ulularem ape-
nas: eu existo, eu existo, eu existo. 
- eu vi o boato, o saliva voadora, o dignos de vaia, a boa vem de deus, o falapalavra, 7  
novos, o opavivará, o plástico bolha, o jardins portáteis, madame kaos, o bebendo beats, 
a um só sus, berrarem: se isso não é poesia, foda-se a poesia. o que importa é que isso é. 
eu sou. nós somos. (CHACAL,  libreto XXV, p. 3) 

 
           O índio xamã entoa um canto aparentado ao do poeta vidente. “Eu digo que é preciso 

ser vidente, se fazer vidente” (Artur Rimbaud), mas este canto se atualiza em jogos de sentido 



com a palavra vendo, presente do verbo vender, em relação de homofonia com vendo, gerún-

dio de ver.  À maneira de Mallarmé, o poeta encena o lugar do poeta na sociedade mercantil 

pressionado a vender e a se vender, mas a mercadoria que estende à usura não tem valor de 

troca, são os bens simbólicos da poesia, o ouro do poeta, o ato de vender é venda sobre os 

olhos e veda à sociedade os bastidores do mercado das letras: 

 
VENDO TUDO (lanterninha nos olhos)  
vendo tudo / tudo que não é para vender / tudo que não é para se ver 
vendo tudo / a alma à vista / o diabo a quatro 
vendo tudo / tudo que não é para se olhar / tudo que não se pode comprar 
vendo tudo / uma lente usada / um olho de vidro / vendo tudo (idem) 

 

 

A gota de sangue em cada poema é convocação para que o homem comum celebre a 

vingança da palavra acesa na boca dos poetas em sucessão, em reviravoltas diferenciadas.  



Assim termina a festa de cauim e cantos. Mallarmé, afogado pelo século, está vivo e guarda 

os dados deste jogo no punho cerrado.  Sobrevive nos poetas que ao contrário do coração 

exposto, exibem a língua em franca afronta ao sentimentalismo barato. Sobrevive no ritmo 

da respiração dos que em pleno naufrágio da linguagem retornam do rebaixamento massifi-

cado para respirar o ar leve da aprovação da vida em meio às crises na República.   

               A cada respiração, o pensamento emite um lance de dados, flechas sem direção po-

dem atingir o peito de qualquer leitor. Elas são a alma do tempo. De moedas gastas na usura 

da comunicação, tornam-se de novo selvagens e inocentes. As palavras nuas da tribo dos ca-

ciques de Ramos revivem nas bocas de poetas vindos de vários cantos da cidade para o CEP 

20000 atraídos pelo poeta Minotauro. A Lírica do Centro Experimental de Poesia se fortalece 

com outras vozes. A cidade torna-se a República dos jovens bárbaros, são os doces bárbaros: 

nós somos apenas vozes/ ...vozes da voz da (Lírica) / ecos do que for preciso.... diz a canção 

“Nós por exemplo” de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Seus corpos são ginga, são gira. O corpo 

do Minotauro se multiplica por muitas fantasias, a poesia falada pela boca/corpo de Chacal é 

envio, destinação para o outro, outramento,  poesia que madruga na pele de seu Madruga 

nova persona do poeta. Raptada da tela da TV, essa personagem é também latino-americana 

e composta de restos do que a mídia deglute e joga fora, seu Madruga é a opção pelos excluí-

dos. No corpo do poeta seu Madruga revive e corta a cidade de bicicleta com novo vigor. O 

poeta abandona o posto no CEP para recriar-se em outras plagas. O “Eu lírico”, como se dizia 

antes, multiplica-se em “alguéns”: “al/gum/al/guem/ mas/quem”/. O Eu idiotizado e forte 

de poetas ególatras, narcísicos, deve parar para ouvir a lição de destronamento do Eu: “_você 

não sei, mas sou o outro/eu sou o outro hahahahaha/ e enveredou por decote alheio,/ fiquei 

pensando: se ele é o outro./ então eu sou ele. Mas quem é eu?/ pedi um fogo paulista.” (CHA-

CAL. Seu madruga e eu, 2015,p. 10).  

           Rimbaud disse: “Je est um autre”, e se tornou comerciante encarnando a condição do 

poeta, Mallarmé tentaria responder à pergunta do trabalhador “quem é você?”, mas ainda em 

forma de conflito e confrontação. Chacal prefere a pergunta em aberto: o poeta é trabalhador? 

O trabalhador é poeta? Nem o Google responde. A pergunta é para ficar em aberto e o trono 

vago. Sem rei no trono, a Lírica é o poder de partida. Está como a flor do feminino no buraco 

aberto pela palavra viva.  Interregno com Chacal é assumir o trono sem rei, é programar o 

perigoso autodesaparecimento: 

 
O peligroso AUTO DESAPARECIMENTO  
(o ator pega de novo a lanterna (B.O.) e faz o número, se iluminando com uma lanterna 
sobre a cabeça, faz a contagem regressiva e pula para fora da luz). 
Depois faz com a lanterna voltada para a boca (CHACAL, 2015). 



 

            Segundo Viveiros de Castro (2002), para os awaretés o inimigo morto está incorporado 

e de suas forças, a alma do herói fica contaminada. Deste modo fantasmagórico, mas encar-

nado no corpo do outro, o morto vinga sua morte, permanecendo ativo e influenciando as 

ações. De algum modo, neste texto ficcional, a Lírica repete a antropofagia ritual awaraeté.  A 

palavra poética viva não se desvincula da comunidade dos homens, ela guarda também o ini-

migo morto, mas fazendo dele o “afim potencial”. Enquanto isso Platão sorri nos infernos da 

República. Está dada a partida. 
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Vingança na filosofia. Poética e Conhecimento 
 

Pedro Gabriel Perissinotto1 

  

 Abordamos as diferenças entre imagem poética e conhecimento científico. Apontamos 

certos limites na possibilidade de o conceito expressar determinados estados do humano e na 

relação que impõe aos objetos, as coisas, ao mundo, ao homem: consigo mesmo e com outros 

homens. Apresentamos como a imagem o supera nestas questões. É exatamente essa supera-

ção da imagem sobre o conceito que propomos como vingança na filosofia da poética sobre o 

conhecimento. 

 

Nosso mundo está mudado, ciência e tecnologias transformaram a face da terra, do-

minam nosso cotidiano. Mas nem ciência, nem tecnologia deu cabo ao caráter enigmático do 

humano, que se mantém incomensurável. 

Sabemos que todas essas mudanças são atribuídas à ciência que se desenvolve com o 

Renascimento. Fundamenta o conhecimento científico, a matemática aplicada à compreen-

são e explicação de leis científicas; o uso de instrumentos em observações e experimentos; e 

o método de formular e testar hipóteses. Nesse processo, a matemática tem destaque e um 

exemplo disso é a afirmação de Galileu de que o livro da natureza é escrito em caracteres 

matemáticos. Newton consagra esse princípio com a lei da gravitação universal e a mecânica 

newtoniana. O conhecimento assim adquirido: formulado como hipótese e testado mediante 

aos fatos, ao ser confirmado, é tachado de certo e seguro e denominado de conhecimento 

positivo 

A filosofia é coautora dessas transformações. Suas discussões sobre a ciência, o método 

científico e a natureza do conhecimento científico alavancaram o tremendo impacto do co-

nhecimento positivo em nossa cultura. Movimento que culminou com tentativas de generali-

zação da aplicação do método baseado no modelo matemático e em formular e testar hipóte-

ses a todos os campos do saber. O que resultou no Positivismo. 

O Positivismo, como busca de conhecimento fundamentado em fatos, estendido a to-

dos os campos do saber, dominou uma era e terminou de expulsar, para um plano inferior, 
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qualquer saber que não tivesse suas características. Junto com estes, todas as considerações 

que tentavam expressar as indeterminações na natureza humana. 

 A rigor, esse processo teve início muito antes, nos primórdios da filosofia grega, com 

Parmênides e sua distinção taxativa entre o que é e o que não é. Parmênides postulou que o 

“ser não é o não ser” e estabeleceu o que ficou conhecido como princípio da contradição, que 

constitui o fundamento de nosso modo de pensar. É sobre essa concepção que se levantou o 

edifício das “ ideias claras e distintas”, que viabilizou a história do Ocidente mas também 

condenou a certa ilegalidade todo saber que não se baseie nesse princípio. A poesia foi atin-

gida de frente, desvalorizada, cerceada e reduzida veio se desmantelando. As consequências 

desse exílio da poesia são o desterrar o homem do fluir cósmico e de si mesmo. Pois, nossa 

metafísica desemboca num solipsismo em que o eu é a única realidade possível e a consciên-

cia não pode sair de si e fundar o mundo. O solipsismo, por seu turno, adotado como método, 

também ensejou uma espécie de positivismo: o positivismo lógico. 

  Dentre outros filósofos, Heidegger tentou romper as barreiras do solipsismo ao fazer 

a mesma pergunta que Parmênides fez sobre o ser. Procurava na existência uma resposta que 

não o imobilizasse. Não plenamente satisfeito nessa empreitada, voltou-se, em seus últimos 

escritos, para a poesia, vendo nela a possibilidade de avançar em suas discussões. Sobre esse 

caminho percorrido pela nossa cultura, Octavio Paz (2012, p. 1 07, 108), em sua obra O arco 

e a lira, diz: seja “qual for o desenlace” da aventura de nossa história, “a verdade é que, desse 

ângulo”, essa história “pode ser vista como a história de um engano, um extravio, no duplo 

sentido da palavra”, ou seja, “que nos afastamos de nós mesmos ao perder-nos no mundo. 

Precisamos começar de novo”. 

Começar novamente, esse é um objetivo para o qual acreditamos que a poesia pode 

contribuir. Vejamos então, de acordo com Octavio Paz, certos princípios que podem fazer da 

poesia ensejo de algumas dessas mudanças e que nós propomos como vingança na filosofia 

do conhecimento positivo pela poética. 

Enquanto o conhecimento positivo parte do princípio da contradição que afirma a im-

possibilidade de uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto e, assim, 

fundamenta-se em conceitos que sejam conceitos claros e distintos, perfeitamente delimita-

dos, a poesia se funda na imagem, tem sede em metáforas e analogias. A poesia, como salienta 

López (2008, p 331), seguindo Paz, não se contenta em dizer: “seus olhos são como sóis atro-

zes”; mas diz: “seus olhos são sóis atrozes”. Essa imagem diz muito mais do que olho, muito 

mais do que sol e muito mais do que um olho sol: é um olho, que é um sol, que é atroz. Incon-

cebível ao princípio da contradição, a imagem poética jamais será conceito. 



Se fôssemos nos deter nos conceitos teríamos: 

 
- Olho – “1. Órgão par, em forma de globo, situado um em cada órbita (2), constituído de 
três camadas (esclerótica, coroide e retina), e de meios de refração (humores aquoso e 
vítreo, e cristalino). É o órgão da visão...”; 
- Sol – “1. Estrela em torno da qual giram a Terra e os outros planetas do sistema solar, e 
que, comparada a outras, é relativamente pequena e de brilho fraco, parecendo maior e 
mais brilhante por se encontrar mais perto...”; 
- Atroz – “1. Que não tem piedade; desumano, bárbaro, cruel, 2. Pungente, intolerável: 
dor atroz, 3. Espantoso, assombroso: crime atroz; feiura atroz” (AURÉLIO, Dicionário 
eletrônico). 
 

Mas, a imagem: “seus olhos são sóis atrozes”, sugere uma situação aguda que aponta 

para estados de almas em encontro e confronto, sinaliza uma direção para o sentido de um 

olhar que brilha tanto que faz cegar, mas que seu brilho pode cegar por ser impiedoso, desu-

mano, bárbaro, cruel, ou, pungente, intolerável, ou, espantoso, assombroso. De qualquer 

modo, a situação citada acima, além de transmutar palavras em imagem e dizer o indizível, 

guarda um certo caráter enigmático, não traduzível por outras palavras, bem diferente do que 

se disséssemos: você me olha com olhar impiedoso, por exemplo. 

Na frase: “você me olha com olhar impiedoso”, cada “vocábulo tem vários significados 

mais ou menos conexos entre si” que “se ordenam e se definem segundo o lugar da palavra 

na oração”. Isto é, as “palavras que compõem a frase” e “seus diferentes significados” “adqui-

rem um sentido: o da oração” e os outros são atenuados ou desaparecem, porque as possibi-

lidades de significados do vocábulo, “ao atualizar-se numa frase”, “se fixa numa direção 

única”. Com a imagem, isso não acontece, porque ela “admite e exalta todos os valores das 

palavras, sem excluir os significados primários e secundários”. (PAZ, 2012, p. 112, 113). 

Podemos vislumbrar o sentido dessa diferença se atentarmo-nos para o que “ocorre 

com a linguagem na mão de prosadores e poetas”. No discurso, como forma mais elevada da 

prosa, “as palavras aspiram a assumir um significado unívoco”, tendem a identificarem-se 

com um dentre os seus possíveis significados. Nesta operação está presente a reflexão e a 

análise, mas porque cada palavra contém uma pluralidade de sentidos, “é determinada po-

tencialidade de direções e sentidos” com “vários significados latentes”, essa operação “não se 

realiza sem violência”. Por isso, a atividade do prosador “se exerce contra a própria natureza 

da palavra”. O poeta, pelo contrário, “jamais atenta contra a ambiguidade do vocábulo. No 

poema, a linguagem recupera sua originalidade primeira” e reassume tanto os valores sono-

ros e plásticos quanto os de significado: “a palavra mostra todas as suas vísceras, todos os 

seus sentidos e alusões”. Portanto, o “poeta põe a sua matéria em liberdade” e o “prosador a 

aprisiona”. (PAZ, 2012, p. 29, 30). 



Esta variação de implicação da palavra é possível devido a natureza da linguagem: “Os 

especialistas parecem concordar quanto à ‘natureza primariamente mítica de todas as pala-

vras e formas da linguagem’” de modo a confirmar a “ideia de Herder e dos românticos ale-

mães”. Para estes, “‘desde o princípio a linguagem e o mito mantêm uma inseparável corre-

lação’”. São “‘expressões de uma tendência fundamental à formação de símbolos: o princípio 

radicalmente metafórico que está no cerne de toda função de simbolização’”. Mito e lingua-

gem são amplas metáforas da realidade, e a “essência da linguagem é simbólica porque con-

siste em representar um elemento da realidade por outro, como ocorre com as metáforas”. 

Como metáfora, cada palavra ou grupo de palavras, é “instrumento mágico”, passível de ser 

diferente e de “transmutar aquilo em que toca: a palavra pão, tocada pela palavra sol, se torna 

efetivamente um astro; e o sol, por sua vez, se torna um alimento luminoso. A palavra é um 

símbolo que emite símbolos”. (PAZ, 2012, p. 42). 

Mas o significado “devora tudo: ouvinte e prazer verbal”, quando a palavra se torna 

instrumento do pensamento abstrato. Ela se degrada como veículo de intercâmbio, exata-

mente porque “a linguagem se torna para nós utensílio, instrumento, coisa”. Ao servir-nos da 

palavra a mutilamos. O poeta não se serve das palavras, ao invés de servir-se delas ele é servo 

das palavras. Servindo-as, devolve-lhes o seu ser, elas recuperam a sua plena natureza. “Gra-

ças à poesia”, o poeta devolve as palavras a “sua natureza original”: a “pluralidade de senti-

dos”; a “possibilidade de significar duas ou mais coisas ao mesmo tempo”, na imagem. (PAZ, 

2012, p. 55). 

 Segundo Paz, imagem é 

 
toda forma verbal, frases ou conjunto de frases que o poeta diz e que juntas compõem um 
poema. Essas expressões verbais foram classificadas pela retórica e se chamam compara-
ções, símiles, metáforas, jogos de palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, mitos, fá-
bulas etc. Quaisquer que sejam as diferenças que as separam, todas têm em comum a ca-
racterística de preservar a pluralidade de significados da palavra sem romper a unidade 
sintática da frase ou do conjunto de frases. Cada imagem – ou cada poema é feito de ima-
gens – contém muitos significados opostos e díspares, que ela abrange ou reconcilia sem 
suprimir. (PAZ, 2012, p. 104).  
 

Por exemplo, o poeta dá nome “as coisas: isto são penas, aquilo são pedras” e repenti-

namente “afirma: as pedras são penas, isto é aquilo”. Os elementos que compõem a “imagem 

não perdem o seu caráter concreto e singular: as pedras continuam sendo pedras, [...] pesa-

das” e, “as penas, penas: leves”. Porque desafia o princípio da contradição, ao enunciar a 

identidade dos opostos: o pesado é leve, essa imagem “atenta contra os fundamentos do nosso 

pensar”. Entretanto, “a imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos invade 



toda vez que tentamos exprimir a experiência terrível daquilo que nos rodeia e de nós mes-

mos”. Por isso, o poema é linguagem em tensão entre o extremo de ser e o ser até o extremo. 

“Extremos da palavra e palavras extremas, voltadas para as próprias vísceras, mostrando o 

reverso da fala: o silêncio e a não significação”. (PAZ, 2012, p. 105, 117). 

Mas isso não é tudo. Enquanto os conceitos somente conseguem ser representações, 

mesmo que estas sejam claras, distintas e bem definidas, a poesia é revelação e criação da-

quilo que nomeia e do homem. Pois, diz Paz (2012, p. 105, 113), os poetas “se obstinam em 

afirmar que a imagem revela o que é e não o que poderia ser. E mais: dizem que a imagem 

recria o ser”. Afirmam “que as suas imagens nos dizem algo sobre o mundo e sobre nós mes-

mos e que esse algo, embora pareça um disparate, nos revela o que somos de verdade”. 

 Vejamos como isso se dá. Quando “temos a percepção de um objeto qualquer”, por 

exemplo, uma cadeira, esta “se apresenta com uma pluralidade de qualidades, sensações e 

significados”: formas, texturas, materiais, cores, posição, utilidade etc. “Essa pluralidade se 

unifica, instantaneamente, no momento da percepção”, pelo sentido. O sentido, desse modo, 

“não é apenas o fundamento da linguagem, mas também de toda e qualquer apreensão da 

realidade”. (PAZ, 2012, p. 114). 

 Mas, enquanto silogismos, descrições, fórmulas científicas, comentários de ordem prá-

tica ou qualquer versão do real desse tipo, estão limitados a representar ou descrever um 

objeto e, desse modo, não conseguem recriar o que visam expressar, no poema, a cadeira fere 

a nossa atenção por uma presença instantânea e total. Tal como no momento da percepção, 

o poeta coloca-a na nossa frente “com todas as suas qualidades contrárias e, no cume, o sig-

nificado”. O momento da percepção é reproduzido pela imagem e o leitor obrigado “a suscitar 

dentro de si o objeto um dia percebido”. Assim, o “verso, a frase-ritmo, evoca, ressuscita, 

acorda, recria [...] a nossa experiência do real”. Mais que isso, o “poeta nos faz lembrar o que 

esquecemos: o que somos realmente”. (PAZ, 2012, p. 114,115). 

 Isso é possível devido ao caráter particular do sentido da frase poética. Devemos lem-

brar que é na frase que “a pluralidade potencial de significados da palavra” adquire uma di-

reção, um sentido e, assim, a unidade mais simples da linguagem é constituída pela frase ou 

oração. O “mesmo caráter complexo e indivisível da linguagem e da sua célula: a frase” vigora 

no poema. O “núcleo mais simples”, a “célula do poema” é a “frase poética”. Todavia, diferente 

“do que acontece com a prosa, a unidade da frase, o que a constitui como tal e a faz linguagem, 

não é o sentido ou direção significativa, mas o ritmo”. “O poema é um conjunto de frases, uma 

ordem verbal baseada no ritmo”. (PAZ, 2012, p. 56, 58, 63). 



 O ritmo é “mais que medida”, do que divisão do tempo “em porções”. Ao sucederem-

se golpes e pausas revelam “certa intencionalidade, algo assim como uma direção” que “pro-

voca uma espera, suscita um desejar”: “um estado de ânimo que só se acalmará quando so-

brevier ‘alguma coisa’”. O “ritmo é” sentido por nós como “um ir em direção a algo” que “não 

sabemos o que vem a ser”. É a “manifestação mais simples, permanente e antiga do fato de-

cisivo que nos faz ser homens: ser temporais, ser mortais e sempre lançados em direção a 

‘algo’, ao ‘outro’: a morte, Deus, a amada, nossos semelhantes”. O ritmo não “é medida, é 

tempo original”. (PAZ, 2012, p. 63, 64, 67). 

A “poesia é”, então, “fonte de realidade” e a imagem é desejo, mas não desejo de im-

possíveis, porque “esse desejo não está vinculado ao possível nem ao verossímil”, ao “mundo 

da imagem por comparação de semelhanças”, ligada “a palavra ‘como’: isto é como aquilo”. 

Desejo, talvez “seja o verdadeiro nome do homem, a chave do seu ser”: desse contínuo proje-

tar-se na direção do que não é. “O poeta é ‘homem de desejos’” e, de fato, “a poesia é desejo”. 

Mas, como “no desejo por excelência”, o “impulso amoroso”, o “desejo aspira [...] a suprimir 

as distâncias”, do mesmo modo, a “imagem é a ponte que o desejo constrói entre o homem e 

a realidade” e a constrói por meio de “outra metáfora que suprime o ‘como’ e diz: isto é 

aquilo”. Nesta “o desejo entra em ação: não compara nem mostra semelhanças, mas revela”. 

(PAZ, 2012, p. 73, 156). 

 Assim, por meio da imagem, longe “de aumentar, a distância entre a palavra e a coisa 

se reduz ou desaparece totalmente: o nome e o nomeado são o mesmo. Também desaparece 

o “sentido – na medida em que é nexo ou ponte –” porque “não há mais nada a apreender, 

nada a indicar”. Se produz “algo que é dizível e explicável” somente “por si mesmo”, pois “o 

sentido da imagem é a própria imagem”. Desse modo, a “linguagem transpassa o círculo dos 

significados relativos, o isto e o aquilo, e diz o indizível: as pedras são penas, isto é aquilo”. 

Enquanto a “linguagem indica, representa; o poema não explica nem representa: apresenta. 

Não alude à realidade; pretende – e às vezes consegue – recriá-la. Portanto, a poesia é um 

penetrar, um estar ou ser na realidade”. (PAZ, 2012, p. 118). 

 Sendo assim, quando “o poeta diz dos lábios de sua amada: ‘pronunciam com desdém 

sonoro gelo’, não cria um símbolo da brancura ou do orgulho”. Mas “nos confronta com o fato 

sem recorrer a demonstração: dentes, palavras, gelos, lábios, realidades díspares se apresen-

tam de chofre aos nossos olhos”. Portanto, pela imagem o poeta não quer dizer isto e aquilo, 

ele diz isto é aquilo, cria uma realidade que só é exprimível por aquelas palavras naquela 

configuração. (PAZ, 2012, p. 116). 



 Pode-se perceber, então, que há “muitas maneiras de dizer a mesma coisa em prosa; 

só uma em poesia”. Pois, não “é o mesmo dizer ‘de nua que está brilha a estrela’ que ‘a estrela 

brilha porque está nua’”. Nessa “segunda versão” o “sentido se degradou”: “de afirmação se 

transformou em rasteira explicação”. “A imagem faz as palavras perderem a sua mobilidade 

e intercambiabilidade” e os “vocábulos se tornam insubstituíveis, irreparáveis”, deixam “de 

ser instrumentos”, do mesmo jeito que a “linguagem deixa de ser utensílio”. A imagem se 

concretiza nas suas palavras que são, ao mesmo tempo, a matéria em que se ergue a obra: 

poema, e expressão do poético: poesia. (PAZ, 2012, p. 116). 

Assim, observa Paz, a “volta da linguagem à sua natureza original, que parecia ser o 

fim último da imagem, se mostra” como o primeiro passo “de uma operação ainda mais radi-

cal: a linguagem, tocada pela poesia, de repente deixa de ser linguagem”, de ser “conjunto de 

signos móveis e significantes”. Ou seja, nascido “da palavra, o poema desdobra em algo que 

a transpassa”, que transcende a linguagem. Mesmo só se expressando pela palavra, a experi-

ência poética é irredutível a ela e, assim, a imagem reconcilia os opostos, mas “essa reconci-

liação não pode ser explicada com palavras – exceto as da imagem, que já deixaram de sê-lo”. 

Desse modo, aquém “da imagem, está o mundo do idioma, das explicações e da história. Para 

além, abrem-se as portas do real: significação e não significação se tornam termos equivalen-

tes. Este é o sentido último da imagem: ela mesma”. (PAZ, 2012, p.117). 

 Nesse caso, “a maneira própria da comunicação da imagem não é a transmissão con-

ceitual. A imagem não explica: convida a recriá-la e, literalmente, a revivê-la e, já que o “dizer 

do poeta se encarna na comunhão poética”, o leitor ao tornar o poema presente é transmu-

tado pela imagem. A “imagem transmuta o homem e o transforma por sua vez em imagem, 

isto é, espaço onde os opostos se fundem”. Nesse caso, “o próprio homem, dilacerado desde 

o nascimento, se reconcilia consigo mesmo quando se torna imagem, quando se torna outro”. 

Portanto, a “poesia leva o homem para fora de si e, simultaneamente, o faz regressar ao seu 

ser original: volta-o para si”. Ou seja, o “homem é a sua imagem: ele mesmo e aquele outro”. 

Através “da frase que é ritmo, que é imagem, o homem – esse perpétuo chegar a ser – é. A 

poesia é entrar no ser”. (PAZ, 2012, p.119, grifo do autor). 

Entre outras, essas características da linguagem poética que preservam a incomensu-

rabilidade de nosso ser, ao mesmo tempo que se traduzem em uma beleza ímpar, é que são 

chamadas a auxiliarem a filosofia na sua compreensão daquilo que é o humano e de seu co-

nhecimento, que entendemos como vingança na filosofia. Um vingar-se, pela imagem poé-

tica, do conceito positivamente definido, do conhecimento objetivo, certo e seguro.  
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“Procurando Flores”: entre perdão, esquecimento e filosofia 
 

Kassia de Oliveira Martins Siqueira1  
Marina Fernandes Bueno2 

 
 

Era inverno há cerca de uma década e Cecília, uma jovem universitária de 24 anos, 

conheceu um jovem da mesma idade em uma feira nordestina localizada no município do Rio 

de Janeiro.  O romance, vivenciado por eles em um período muito conturbado da vida de 

Cecília, teria sido apenas mais um romance como outro daquela época, se não fosse o fato de 

que a jovem, ao não ter o seu amor correspondido, enlouqueceu. As cenas, os conflitos, e 

também o contexto e em que seu adoecimento se deu, serão brevemente narrados e 

problematizados neste artigo, a partir de análises dos filósofos Lukács, Deleuze, Guattari, 

Nietzsche, Foucault, dentre outros, no sentido de nos possibilitar pensar o modo como os 

romances são atravessados pela cultura de uma época, visto que, como aponta Lukács, o amor 

é demasiadamente cultural. Assim, o objetivo desse artigo é pensar como a cultura de uma 

época atravessou o romance “Procurando Flores”. 

 

Introdução 

 O presente artigo pretende abordar a relação entre amor e loucura a partir de um 

romance publicado no ano de 2015, escrito por Raimundo Brasis, com prefácio de Marina 

Bueno. Trata-se de uma história que descreve um encontro ocorrido há dez anos, momento 

em que Cecília dançava forró com sua melhor amiga em uma feira nordestina no município 

do Rio de Janeiro. De acordo com o relato de Brasis (2015), a jovem era solteira e se 

apaixonou por um homem casado e, tendo interrompido propositalmente uma gravidez 

recente, sentiu medo de sofrer novamente, o que a impediu de viver a intensidade do desejo 

que se intensificava por aquele homem a cada momento.  

Segundo Brasis (2015), não podendo esquecer o rapaz, nem viver com ele a intensidade 

do que sentia, após receber a notícia de que seu amor havia se mudado para estudar em outro 

país, não restou alternativa à jovem Cecília, que enlouqueceu. 

                                                 
1  Doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-
mail: kassia_siqueira@yahoo.com.br. 
2 Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: 

marinafbueno@gmail.com.  
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 Ao longo do livro, toda a sua trajetória é narrada: o momento em que se apaixonou, o 

medo produzido pela intensidade do amor que sentia, os diálogos travados com seu amor à 

época, a necessidade de viver de alguma forma o sentimento reprimido, o primeiro surto, que 

sucedeu pelos anos seguintes e a rejeição do rapaz que amava, principalmente no momento 

em que ela adoece e passa a procurá-lo sempre dizendo coisas desconexas e aparentemente 

sem sentido. 

 O livro relata a luta de Cecília para retomar sua vida, dar continuidade a seu curso 

universitário, se inserir no mercado de trabalho, manter amizades fundamentais para sua 

vida, reconstruir a relação com seus pais. Tudo conquistado por ela com muito esforço, pois 

a cada crise iniciada - em que surtos a tomavam avassaladoramente - pessoas se afastavam e 

a solidão tornou-se, em muitos momentos, sua única companhia. 

 Com isso, o livro vai mostrar que a luta de Cecília em busca de construir seu próprio 

caminho não se restringiu à luta isolada de uma jovem negra, pobre e com diagnóstico de 

doença mental. Trata-se da luta daqueles que, tendo seus modos de vida produzidos como 

doença, são partes de um tempo histórico: o tempo da valorização de uma saúde que se opõe 

à doença, estando esses conceitos totalmente relacionados a idéia de normalidade e a relações 

culturais, políticas e históricas. 

 

Deleuze e Guattari, amor e loucura 

O livro “Procurando Flores” tem início com a seguinte citação de Deleuze e Guattari, 

de Mil Platôs Volume 1,  

 

O que quer dizer amar alguém? É sempre apreendê-lo numa massa, extraí-lo de um grupo, 
mesmo restrito, do qual ele participa, mesmo que por sua família ou por outra coisa; e 
depois buscar suas próprias matilhas, as multiplicidades que ele encerra e que são talvez 
de uma natureza completamente diversa. Ligá-las às minhas, fazê-las penetrar nas minhas 
e penetrar as suas. Núpcias celestes, multiplicidades de multiplicidades. Cada um passa 
por tantos corpos em cada um (Deleuze e Guattari, 2011 p. 63). 
 

 Embora os autores compreendam a existência do que definem como massa, que 

também chamam de grupo e parece estar relacionada a uma homogeneização dos modos de 

ser, sentir, pensar e amar, no momento em que esse “amar alguém” se efetua, torna-se mais 

do que apenas cumprir convenções e aderir a modelos, pois sendo multiplicidade, é preciso 

pensar naquilo que em cada um se apresenta de modo único, como singularidade. Desse 

modo, o amar alguém deixa de estar relacionado apenas às normas de uma época, passando 

a ser um movimento de diferenciação e de singularização. 
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 Se há um grupo de moças negras, pobres, universitárias, vivendo como se fossem todas 

semelhantes em grupos vistos como homogêneos, o amor possibilitará que a pessoa amada 

seja tomada como única, apreendida dessa massa, extraída desse grupo, ainda que não seja 

para tornar-se igual aquele que ama. 

 No romance “Procurando Flores”, tal forma de amar é nítida, quando há o encontro 

entre a estudante e o professor universitário: o modo como ela passou a vê-lo e desejá-lo, 

pareceu ir além das convenções definidas por hierarquias, modelos, regras em que deve haver 

uma necessária “compatibilidade” entre os que se relacionam emocionalmente, 

determinadas por aspectos econômicos, sociais, intelectuais, entre outros. 

 No caso do romance em questão, sendo os dois tão diferentes em relação a tantas 

coisas, principalmente em suas inserções profissionais e intelectuais, os personagens 

parecem ter desejado compartilhar de um momento, de uma intensidade, de uma 

possibilidade de viver o sentimento de modo não necessariamente convencional, mas 

intenso, inteiro, verdadeiro: o amor se efetuando pelo desejo de vida, uma vida que rejeita o 

“para sempre” e pode durar apenas alguns instantes.  

 

Spinoza e o amor não correspondido: pensando a tristeza, a alegria e o desejo 

A análise de Spinoza sobre os afetos é utilizada no livro “Procurando Flores” também 

como modo de pensar a tristeza que nos provoca a ausência da pessoa amada, como afirma o 

autor, “essa tristeza, à medida que diz respeito à ausência daquilo que amamos, chama-se 

saudade” (p.123). 

A alegria, para o autor, aumenta a nossa capacidade de agir, enquanto a tristeza 

diminui essa mesma capacidade. Spinoza (2013) embora entenda que são muitos os afetos 

que nos atravessam, define o amor como a alegria quando acompanhada de uma causa 

exterior enquanto o ódio é uma tristeza, também quando acompanhada de uma causa 

exterior. Os desejos, segundo o autor, podem vir tanto da alegria quanto da tristeza.  

Assim, no livro “Procurando Flores”, o desejo da protagonista parece ser muitas vezes 

motivado pela alegria que a pessoa amada a faz sentir, sendo uma alegria que se efetua pelo 

desejo de uma maior intensidade na vivência de cada momento, no desejo de estar junto, na 

possibilidade de sentir e amar alegremente. Ao mesmo tempo, o conflito suscitado pela 

tristeza vivenciada em suas experiências anteriores, o medo por não ter certeza da sinceridade 

do homem que amava, assim como os ressentimentos pelo que um dia foi desejado, mas não 

pôde ser vivido, todos esses afetos a impediram de viver plenamente aqueles momentos tão 

efêmeros descritos no romance. 
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As crises vivenciadas por Cecília, definidas como surtos psicóticos e psiquiatrizadas, 

tratadas com fortes medicações e muitas vezes incompreendidas enquanto necessidade de 

expressar angústias, sentimentos e desejos, foram atravessadas ora por momentos em que a 

ação da jovem parecia protegê-la da violência de sua própria família e de tudo o que a fazia 

mal naquele momento, ora como um processo que também a colocava em risco de morte, já 

que seu adoecimento também foi motivo de enorme sofrimento. 

 

Nietzsche, amor, esquecimento e a criação de um outro caminho 

 De acordo com Frajman (2014), sobre o pensamento de Nietzsche, “é a faculdade do 

esquecimento que permite a chegada do novo”. (p. 134) E o romance “Procurando Flores” 

apresenta também esse conflito, entre memória e esquecimento, entre o desejo da 

protagonista em continuar a vida e a necessidade de permanecer ali parada, por anos, 

esperando alguma aparição de seu então amor: a necessidade de revê-lo parecia ser mais 

intensa do que a necessidade de estar viva.  

 O sofrimento ocasionado pelo ressentimento, pelo excesso de memória, segundo 

Frajman (2014), está relacionada à cultura. Como aponta o autor “enquanto herança cultural, 

a memória, para Freud, seria da ordem da necessidade para a civilização se constituir” (p. 

139). Nesse sentido, a necessidade de que as pessoas lembrem e relembrem seus sofrimentos, 

seus afetos, suas angústias, seus desejos não vividos e sonhos realizados, ou seja, a memória 

daquilo que (res)sente, parece colocar-se como uma “virtude” que impede o novo, o 

recomeçar, o refazer a vida naquilo que ela tem de potente, alegre e forte. 

 Assim, no romance escrito e narrado por Raimundo dos Brasis, a protagonista sofre 

pela impossibilidade de esquecer, ao mesmo tempo em que vê nesse esquecimento sua única 

possibilidade de ser feliz, mas não sabe como parar de pensar no rapaz por quem se 

apaixonou, já que tudo sem ele parecia perder completamente o sentido. Durante anos 

consecutivos a jovem sonhava com ele, e se agarrava a esses sonhos: eles eram o único 

momento em que de fato ela poderia vir a experimentar a sensação de estar com o seu amado 

novamente.  

 No entanto, o mais angustiante era perceber que nem mesmo nos sonhos conseguia 

encontrá-lo. Sua memória, muito reativa, fazia apenas Cecília esperar, não a movia em 

direção ao amado, não a fazia mais procurá-lo de modo real para um possível diálogo. Então, 

o que permanecia e crescia era apenas dor. Muita dor, tristeza e as lembranças dos rápidos 

instantes em que estiveram juntos. 
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  Com o passar do tempo, Cecília se abriu para outras possibilidades em sua vida, 

intensidades, desejos, sonhos. Parecia que viver era o que a faria esquecer. E o esquecimento 

viria mesmo, anos depois, dessa vida alegre que ela renunciou ao esperar. 

 

Foucault: amor, loucura e política 

A loucura como doença mental é, para Foucault, uma produção histórica, já que em 

seu livro “História da Loucura”, ele aborda o fato de que antes da medicina explicar a loucura 

como doença mental ela já existia, sempre existiu, e fazia parte das relações estabelecidas 

entre as pessoas, muitas vezes até sendo vista como algo positivo, o que com a sua 

medicalização e institucionalização mudou radicalmente.  

Com isso, a produção histórica da loucura como doença mental está relacionada à 

normalização da vida, à necessidade de que as pessoas se enquadrem nas regras afirmadas 

como verdadeiras e necessárias, produzindo assim a patologização de tudo o que não se 

enquadra ao modelo de normalidade estabelecido. 

De fato, o amor que Cecília viveu após sua primeira crise passou a ser demarcado como 

doentio e anormal: “como amar tanto alguém que viu apenas duas vezes na vida?”, “- Esse 

amor não é saudável, é obsessivo, é doença”.  

O amor parecia, assim, ter se tornado mais do que um sentimento, mas uma relação 

de poder, uma relação política: o amor considerado por nossa cultura como saudável é o do 

casamento, o da procriação, o de uma relação duradoura e monogâmica. De fato, no livro 

“Procurando Flores”, não havia espaço ou mesmo desejo que possibilitasse à jovem Cecília 

viver esse amor aceito socialmente.  

O amor socialmente aceito e politicamente correto não fazia parte das possibilidades 

de Cecília naquele momento. Parece ter restado a ela um amor sem enfeites, não aceito, 

errado ou infiel, um amor cru, como aponta Oliveira (2002), “Trafegar em algumas das 

múltiplas possibilidades do amor pode exigir destroná-lo de suas alegorias preferidas e tomá-

lo cru (...)” (P. 256). Amor que expressa “um desejo que aos olhos da sociedade, diante de 

seus códigos e regras, deveria ser negado” (BUENO, 2015 p. 12).  

Assim, tentando dizer, expressar, sentir, viver, da maneira como para ela era  possível, 

Cecília enlouqueceu. E sua loucura psiquiatrizada, seu amor patologizado, sua doença 

diagnosticada e cada vez mais afirmada como verdade inquestionável, a levou a um desejo 

intenso de morrer. O politicamente incorreto tornou-se então passível de medicalização e, 

naquele ano, Cecília passou a ser considerada doente mental, o que mudou todo o curso de 

sua vida. 
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Lukács sobre romance e amor na contemporaneidade: o que o livro 
“Procurando Flores” busca? 

Para Lukács, em seu livro “Teoria do Romance”, a intenção fundamental determinante 

da forma do romance “objetiva-se como psicologia dos heróis romanescos: eles buscam algo”. 

O autor explica que “o simples fato da busca revela que nem os objetivos nem os caminhos 

podem ser dados imediatamente” (p. 60). 

  Nesse sentido, entendemos que o romance “Procurando Flores” buscou narrar a 

trajetória de uma jovem que encontrou na loucura a sua possibilidade de amar. Um amor não 

convencional, não formatado pelo modelo aceito socialmente e culturalmente. Um amor 

delirante, que encontrava na irrealidade sua maneira de se efetuar. 

No entanto, como aponta Lukács (2000), “o amor que ocupa a verdadeira posição central 

nesse mundo é o amor como casamento, o amor como união - sendo que o fato de estar unido 

e de tornar-se uno é mais importante do que a pessoa envolvida -, o amor como meio de 

procriação” (p. 155). Nessa perspectiva, amar está relacionado ao “casamento e a família 

como motor da continuidade natural da vida” (p. 155). 

De outro modo, a história narrada por Brasis (2015) apresenta uma maneira de amar 

em que tal modelo de amor idealizado não se efetuou. Não houve continuidade, permanência 

ou procriação, mas apenas o desejo, um desejo intenso de v iver a experiência e o momento 

presente. 

É possível dizer, a partir das afirmações do autor do romance, que Cecília sonhou com 

uma vida ao lado do jovem amado, devido à intensidade do amor que sentia. Mas ao mesmo 

tempo, é possível dizer também que seus sentimentos estavam imersos em um turbilhão de 

emoções, sensações e pensamentos nada convencionais. O perdão e o esquecimento 

acontecem na vida da jovem a partir do momento em que ela consegue retomar sua vida com 

alegria e viver intensamente cada acontecimento, principalmente o amor pelo homem que 

conheceu alguns anos depois e com quem passou a viver uma linda história de amor, amizade, 

companheirismo. 

Entendemos que, ao escrever o livro, o narrador buscou provocar essas reflexões sobre 

as relações entre desejo, alegria e tristeza, memória, perdão e esquecimento, amor e política. 

Mais do que apontar como deve ser um amor normal ou saudável, nos permitiu mergulhar 

na história de alguém que viveu plenamente seus sentimentos, mesmo em um contexto de 

grande adversidade e dor. 

Imerso em uma cultura datada historicamente, é possível, como buscamos neste 

artigo, mergulhar na história do romance “Procurando Flores” para pensar todos os esses 



 
 

 
13 

 

aspectos: políticos, filosóficos, afetivos, psíquicos e históricos que atravessam o que 

definimos como amor.  
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ARQUITETURA E ARTES VISUAIS 



A maldição de Minerva: 

 Lorde Byron e as Esculturas do Partenon1*  
 

Celina F. Lage (PPG Artes/UEMG) 
celinalage@gmail.com 

 
 

Serão apresentadas reflexões sobre o poema de Lorde Byron A Maldição de Minerva. Neste 

poema, escrito em 1811, Byron apresenta um diálogo com a deusa Atena (Minerva), em que ela 

lança uma maldição sobre Elgin, como uma vingança pelo fato de ele ter destruído o Partenon ao 

retirar e levar grande parte das suas Esculturas para Londres. As obras de arte foram posterior-

mente vendidas para o Museu Britânico, onde se encontram em exposição/exílio até os dias de 

hoje. No ano de 2009, a luta pelo retorno das esculturas à Grécia ganhou um novo e potente argu-

mento, com a inauguração do Museu da Acrópole. Assim, na primeira década do século XXI, o 

poema de Byron continua ecoando com força a maldição que paira sobre a Grã-Bretanha, frente à 

esperança de que esta injustiça seja reparada com o retorno das obras à Grécia. 

 

 Entre os anos de 1799 a 1803, o escocês Lorde Elgin atuava como embaixador da Grã-Bre-

tanha enviado especial para o Império Otomano, o qual dominava a Grécia por cerca de quatro 

séculos. Aproveitando-se de sua posição privilegiada como diplomata, especula-se que ele teria 

conseguido entre os anos de 1802 e 1812 subornar autoridades locais em Atenas (KORKA, 2009) 

para a retirada de parte das esculturas e elementos arquitetônicos que compunham o Partenon, 

templo dedicado à deusa Atena, o qual está situado no alto da Acrópole de Atenas, com o objetivo 

de transportá-los para Londres e integrá-los à sua coleção pessoal.  

 Korka afirma que é questionável a legalidade da retirada das esculturas do templo de Atena 

e que inexiste um documento legal que conferisse a ele permissão para a realizar esta operação 

(KORKA, 2009, p.235). O ato de Elgin foi considerado por muitos como um ato de vandalismo 

cultural, tanto que o termo 'elginismo' entrou para a língua inglesa, significando justamente ações 

de vandalismo cultural, e ações de reunião de obras de arte de outros países nas capitais dos países 

colonizadores, como fez Elgin, sempre com uma conotação negativa. Apesar de não estar listada 

nos dicionários mais renomados da língua inglesa, a palavra tem sido utilizada por diversos auto-

res. Nota-se que a palavra 'elginisme' entrou também para a língua francesa, significando o tipo de 
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vandalismo que consiste em retirar dos monumentos arquitetônicos as obras de arte que os deco-

ram para transformá-los em objetos de coleção. Em Português, o vocábulo tem o mesmo signifi-

cado do que o francês. 

 A retirada de parte das esculturas do Partenon, desde aquela época, se tornou uma questão 

polêmica, gerando debates fervorosos que se estendem até os dias de hoje. Havia de um lado um 

grupo de escritores que sustentavam que o estrago causado ao monumento foi superestimado, e 

que as ações de Elgin tinham como objetivo único preservar as obras, as quais estariam mais segu-

ras no Museu Britânico, onde poderiam ser vistas por um número maior de pessoas do que em 

Atenas. Adrados afirma que os europeus em geral, frente ao saque de antiguidades, argumentavam 

que estavam “resgatando a beleza antiga das mãos dos bárbaros, para que uma nova humanidade 

pudesse desfrutá-las e imitá-las” (ADRADOS, 2003, p.202). Já de outro lado, havia um grupo con-

denava os atos de Elgin, classificando-os com os piores adjetivos. Segundo Jezernik, 

 
O feito de lorde Elgin foi increpado por muitos de "pilhagem" (...); alguns lhe apuseram as alcu-
nhas sarcásticas de "traficante de pedras", "negociante de mármore" e mesmo "ladrão de már-
more" ou "o último, o pior espoliador" dos templos gregos (…). (JEZERNIK, 2003, p.148). 
 

 Como uma clara condenação a estes atos, o poeta inglês Lorde Byron escreveu em 1811, 

quando tinha apenas 23 anos, o poema A Maldição de Minerva, onde é apresentado um diálogo 

entre o eu lírico e a deusa Atena (correspondente da deusa latina Minerva), no qual ela lança uma 

maldição devido à profanação de seu templo. O poema apresenta uma crítica voraz, se constituindo 

como uma peça de ativismo literário, que denuncia o crime cometido por Elgin, apresentando acu-

sações contra ele e detratando explicitamente a sua memória. O poema tem 312 versos e foi editado 

em apenas oito exemplares, sendo considerada a edição mais rara feita pelo próprio poeta, o qual 

foi pouco traduzido e continua relativamente desconhecido da maior parte do público até os dias 

de hoje.  

 

A maldição de Minerva 

 Os primeiros versos do poema apresentam o eu-lírico sozinho no alto da Acrópole, apreci-

ando o pôr-do-sol e a paisagem da ática. Horas depois, perambulando entre as ruínas do Partenon, 

o poeta indignado reflete sobre a destruição de toda a beleza dos monumentos e constata o fato de 

que os fragmentos sobreviventes guardam ainda a memória da raça grega e de tempos gloriosos. 

Em um determinado momento, ele se exaspera, dizendo que os deuses haviam desaparecido, e se 

lamenta, invocando a deusa Atena. De repente, para seu espanto, eis que surge a deusa ela mesma 



à sua frente. O poeta apresenta a deusa vestindo suas armas, o que vai de encontro às representa-

ções imagéticas tradicionais da deusa guerreira, com a diferença que sua armadura está amassada 

e sua lança está quebrada, o que configura uma imagem inusitada e decadente da deusa.  

 É interessante notar como o poeta apresenta a imagem da divindade, observando o quanto 

sua forma está alterada e difere em muito da imagem imponente forjada pelo escultor Fídias. A sua 

figura não é mais capaz de aterrorizar, em sua égide tradicional faltam as górgonas e o ramo de 

oliveira que carrega está murcho, fazendo com a que a deusa parecesse completamente inofensiva. 

Com seus olhos azuis embotados de lágrimas, a deusa lhe dirige a palavra condenando os britões 

pelo saque que realizaram em seu templo. A deusa afirma que o forasteiro Elgin cometera um saque 

muito pior do que o sofrido durante inúmeras guerras e incêndios, e também durante o domínio 

dos turcos e dos godos, clamando para que a notícia do ocorrido se espalhe pelo mundo. 

 Na sequência do poema, Atena discorre sobre a fama de Elgin. Ela diz: “que seja [colocado] 

em baixo o seu nome, e acima o registro de suas obras.” fazendo uma alusão ao tipo duplo de fama 

que deseja que Elgin tenha: por um lado uma fama que acompanharia o seu nome, rebaixando-o 

moralmente, a qual Webb qualifica como “fama negativa” (WEBB, 2002, p.63); por outro lado, 

uma fama que acompanharia e enalteceria as obras que divulgassem os seus crimes, como por 

exemplo, as obras literárias que os condenam. Webb sublinha que a sátira é agente de forças supe-

riores, e que Elgin criou o seu próprio destino, o qual é uma consequência direta de suas ações 

(WEBB, 2002, p.62). 

 O poema prossegue com uma maldição cheia de ódio lançada sobre ele e sua família, que o 

seguirá para além da sua morte. A deusa não está só em sua vingança, pois ela conta com a justiça 

divina e com a colaboração de outros deuses para punir este crime. Ela exclama que Elgin teve 

ganhos, mas suas perdas são bem maiores, referindo-se aos problemas que a deusa do amor Vênus 

(Afrodite) causou em sua vida, iniciando assim a vingança de Atena. A vingança de Vênus trata-se, 

neste caso, do término do seu casamento com sua primeira esposa, por causa de um adultério es-

candaloso.  

  O fato é que Elgin enfrentou muitas intempestividades, entre elas o naufrágio de um dos 

navios que transportavam as obras. O navio afundou em 1802 durante uma tempestade na entrada 

do porto de Avlaimona, na ilha de Cítera. As obras foram recuperadas por Elgin, mas contudo existe 

ainda hoje a esperança de se encontrar mais peças que porventura estejam ainda no fundo do mar, 

e por este motivo explorações marítimas continuam sendo levadas à cabo pelo governo Grego a 

uma profundidade de cerca de 50 metros.  

 Outro episódio infeliz na vida de Elgin foi sua captura pelo exército de Napoleão Bonaparte 

em 1803, na retomada da guerra contra a Inglaterra. Napoleão quebrou o tratado de paz e deu 



ordens para que fossem detidos todos os ingleses entre 18 e 60 anos que estavam na França, entre 

eles Elgin. Ele ficou preso em Paris por três meses, foi liberto e se dirigiu para os montes Pireneus, 

onde ele foi preso novamente, sendo obrigado a permanecer em condições humilhantes por três 

anos até 1814. 

 De volta à Grã-Bretanha, ele se viu arruinado financeiramente. Elgin havia investido a maior 

parte de sua fortuna para conseguir alcançar seus objetivos pessoais. Estima-se que ele teve altos 

gastos para manter sua equipe trabalhando em Atenas sob forte pressão e também para agradar as 

autoridades locais com presentes (KORKA, 2009, p.234). Por este motivo, ele se viu obrigado a 

vender a sua coleção para o Museu Britânico em 1916, por um valor bem menor do que ele havia 

investido. Todos estes infortúnios foram considerados por muitos como resultado da maldição de 

Atena.  

 Webb sugere que os atos praticados por Elgin representam a forma como a insensibilidade 

dos Britões causou efeitos destrutivos para o próprio império. Segundo ele, “o sacrilégio de Elgin, 

que envolveu a profanação de um templo e de um local carregados de um significado sagrado para 

os gregos patriotas é um doloroso exemplo vivo da insensibilidade que pode provar ser destrutiva 

para o império Britânico ele mesmo” (WΕΒΒ, 2002 p.63).  

 Poderíamos afirmar, assim, que a coleção do Museu Britânico seria o símbolo máximo da 

insensibilidade da política externa da Grã-Bretanha, na medida em que ostenta obras representa-

tivas de vários países e civilizações, expostas no Museu como um trunfo, um troféu pelas suas con-

quistas colonizadoras e pela rede de influências que o estado exercia no passado. O Museu Britâ-

nico alega que sua coleção possui um caráter eminentemente didático e que estaria inserido no 

contexto de um “Museu Universal”, conceito este que vem sendo defendido por alguns poucos mu-

seus que ainda ostentam este tipo de coleções, em uma tentativa de justificar a sua permanência e 

adiar o repatriamento das obras que possuem.  

 Se levarmos em conta a crença popular de que um objeto sagrado possui um poder sobre-

natural (VERNANT, 2009, p.28), e que quando o mesmo é violado e roubado, carrega consigo uma 

maldição que afeta negativamente aquele que o possui, poderíamos especular que tanto o Museu 

Britânico, quanto a Inglaterra teriam herdado a maldição de Atena. Se fôssemos superticiosos, po-

deríamos até mesmo argumentar que a decadência do império britânico e a crise econômica por 

que a Inglaterra passa atualmente, o que afeta também o Museu Britânico, seriam uma consequên-

cia direta da maldição de Atena (e da maldição somada de tantos outros deuses cujos templos e 

monumentos foram violados, cujos resquícios se encontram nos acervos do museu). Ainda se-

gundo a crença popular, apenas com a restituição dos objetos sagrados aos seus locais originais a 



maldição poderia cessar, a justiça seria feita, ou seja, a reunificação das Esculturas do Partenon 

poderia abrir caminhos de recuperação financeira e moral para a Inglaterra do séc. XXI. 

  

A atualidade da questão da reunificação das Esculturas do Partenon  

 Desde que a Grécia conquistou sua independência no início do séc. XIX, ela clama para que 

as obras sejam devolvidas ao seu país de origem. No ano de 2009, a luta pelo retorno das esculturas 

à Grécia ganhou um novo e potente argumento, com a inauguração do Museu da Acrópole. Com 

sua inauguração, caiu por terra o argumento de que as esculturas estariam mais bem preservadas 

no Museu Britânico do que em Atenas. O novo Museu foi construído com o intuito de abrigar e 

reunir todos os mármores, se estabelecendo como um dos melhores museus do mundo. O fato é 

que, até os dias de hoje, as Esculturas do Partenon estão divididas, cindidas entre vários museus, 

sendo que da totalidade das esculturas sobreviventes, cerca da metade delas encontra-se no Museu 

Britânico, enquanto que a outra metade encontra-se no novo Museu da Acrópole em Atenas e uma 

pequena porcentagem em outros museus.  

 Chama atenção o fato de que o Museu Britânico comprou estas obras em 1816, ciente de que 

não existia nenhum documento que comprovasse a origem lícita destas aquisições por parte de 

Elgin. O único documento que acompanhava as obras era uma tradução para o italiano de uma 

suposta permissão do sultão para desenhar, tirar moldes e pegar algumas pedras com inscrições e 

figuras, documento no qual não constava nenhum tipo de assinatura. O Parlamento Britânico ins-

tituiu um comitê em 1816 para examinar o caso e aconselhar sobre a compra das esculturas de 

Elgin, reunindo e analisando toda a documentação existente. Por fim, o comitê argumentou a favor 

da compra, caracterizando-a como um “asilo honorável” a ser oferecido a estes monumentos por 

um país livre. 

 É interessante sublinharmos que a compra das esculturas pelo Museu Britânico foi conside-

rada pela própria comissão parlamentar como um “asilo”, em reconhecimento ao seu alto valor 

artístico e cultural. Se considerarmos o cenário mundial desta época, e levando em consideração 

que a Grécia estava dominada pelos Otomanos, perceberemos claramente o contexto desta aquisi-

ção, que foi caracterizada pelo comitê como uma forma de proteger o monumento da degradação 

e da destruição. O comitê já reconhecia também o fato de que as obras têm um valor em conjunto 

e que não devem ser separadas. Neste sentido há que se reconhecer que o Museu Britânico foi 

responsável por manter o conjunto da obra reunida, evitando a sua dispersão que poderia ter ocor-

rido se elas tivessem sido vendidas em separado por Elgin a outros colecionadores. Tendo em vista 

os termos desta aquisição e frente às mudanças que se passaram na situação geopolítica mundial 

desde então, é preciso sublinhar que a Grécia atual é um país livre, fato este que por si só já seria 



suficiente para o fim desta exposição/asilo no Museu Britânico, que em 2016 completa duzentos 

anos. 

 Vale a pena citar que tanto a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) quanto o Parlamento Europeu já votaram resoluções a favor da reunificação 

das Esculturas e, mesmo assim, o Museu Britânico continua se negando a colaborar com o governo 

da Grécia. Recentemente, no ano de 2015, o Museu Britânico negou um convite de mediação feito 

pela Grécia através da UNESCO para resolução da questão, e concomitantemente tem realizado 

atos que ofendem a Grécia profundamente: primeiro o empréstimo da escultura do rio Ilissos, que 

compunha um dos frontões do Partenon, para a comemoração de aniversário do Museu Hermitage, 

na Rússia; e posteriormente o deslocamento da mesma estátua para uma exposição comercial de 

grande porte, do tipo blockbuster, dentro do seu próprio prédio. 

 Desde o ano de 2009, o governo grego tem enfrentado uma grave crise financeira sem pre-

cedentes. Desde então, inúmeras foram as vozes que se levantaram para acusar ou para defender 

o povo grego e seus dirigentes, sendo que se tornou um lugar comum na imprensa internacional 

nos últimos tempos tematizar os problemas vivenciados pelo país. Mas os problemas de ordem 

econômica não se encerram em si mesmos. Eles se refletem também nas práticas e nas atitudes 

frente à arte e à cultura, e tem levantado inclusive vários questionamentos em relação ao futuro do 

patrimônio arqueológico da Grécia, tendo como seu símbolo máximo o Partenon e as Esculturas 

do Partenon. 

 Três artigos publicados na imprensa chamaram minha atenção em especial, por retratar 

uma mentalidade própria do elginismo que considero não ser condizente com os avanços que al-

cançamos no campo da preservação e da legislação mundial sobre o patrimônio cultural (LAGE & 

MORAES, 2016). O primeiro trata-se de uma nota que foi publicada no jornal italiano Corriere de 

la Siera em 2011, contendo dois parágrafos. Resumidamente, ele dizia que durante as negociações 

sobre a dívida da Grécia, a Finlândia havia proposto que fosse dado o Partenon e algumas ilhas 

como garantia do pagamento do empréstimo. O jornalista, de uma maneira irônica, perguntava ao 

fim do texto o que a Finlândia faria com o Partenon - se o venderia ou se o transportaria para 

Helsinki (LETIZIA, 2011). O governo da Finlândia desmentiu a notícia após a sua publicação. 

 O segundo artigo foi publicado em julho de 2015 na revista inglesa Standpoint, em um mo-

mento crucial em que o governo grego se via pressionado e ameaçado abertamente pelos dirigentes 

da comunidade européia e da zona do Euro. O artigo sustentava que a Inglaterra deveria propor à 

Grécia o pagamento de sua dívida em troca das esculturas do Partenon. Segundo o artigo, as escul-

turas que ainda permanecem em Atenas poderiam ser levadas para a Inglaterra e serem substituí-

das por cópias (GELERNTER, 2015).  



 Um terceiro artigo, no mesmo espírito, publicado na versão européia do jornal Politico, pu-

blicado em Bruxelas, sugere que a Inglaterra quite uma das parcelas da dívida da Grécia para com 

o Fundo internacional Monetário (FMI) de 1,6 bilhões, como um gesto de solidariedade, amizade 

e compaixão, e que em troca a Grécia pare de pedir a devolução dos mármores. Ao final o autor do 

artigo argumenta que quando os gregos se recuperarem financeiramente, eles poderão viajar para 

ver seu patrimônio exposto no Museu Britânico, e que o museu poderia até mesmo providenciar 

um horário especial de visitação para eles (FOREMAN, 2015). 

 Fica claro que o elginismo e o espírito do colonialismo ecoam ainda nestas vozes isoladas, 

que de um modo ou de outro vislumbram a repetição de um mesmo ato, ato este que privou um 

povo de seu patrimônio, de sua história; que mutilou o Partenon e destruiu a paisagem cultural da 

cidade de Atenas; que afrontou a sensibilidade de toda a humanidade, fatiando e desmembrando 

um símbolo máximo dos ideais gregos, como a liberdade, a justiça e a democracia, que transfor-

maram a história da nossa civilização.  

 É lamentável perceber que no séc. XXI ainda há instituições museais, que continuam adqui-

rindo obras de forma ilegal e mantendo em seus acervos objetos de proveniência ilícita. O modelo 

de museu que fere os seus próprios códigos de ética, não respeitando os países de onde seus objetos 

são provenientes, e não aceitando nem mesmo o diálogo quando se vê frente a um pedido de repa-

triamento, deve ser absolutamente rechaçado. O certo é que os museus ditos “universais”, para que 

possam continuar a ser respeitados e admirados, não podem mais adiar uma revisão de suas polí-

ticas, colocando à frente o princípio da máxima cooperação com os países cujos patrimônios e sím-

bolos nacionais estão expostos em suas galerias.  

 Neste sentido, devo concordar com a fala de Adrados:  

 
(…) para mim o essencial é que estes mármores [estando no Museu Britânico] estão ferindo a 
sensibilidade de um grande povo, o povo grego, e a sensibilidade de todos os amantes da Grécia, 
muitos dos quais são ingleses. E também a de todos nós que vemos nestes mármores um sím-
bolo da Grécia e da cultura humanística em geral.  

A Inglaterra deveria devolvê-los: seria não apenas um ato de ética, mas também um 
grande gesto, um ato de sensibilidade humana e de grandeza. Ela é capaz de fazê-lo e eu estou 
certo de que cedo ou tarde ela o fará. (ADRADOS, 2003, 213). 

 

 Eu gostaria de finalizar estas reflexões citando um curta metragem educativo realizado no 

ano de 2009 pelo cineasta grego-americano Costa Gravas, intitulado Parthenon. O documentário, 

criado com o intuito de ilustrar diversos momentos da história do Partenon e ao mesmo tempo 

denunciar a destruição causada por Elgin, foi lançado inicialmente em 2003, no âmbito da 

Olímpíada Cultural. Neste pequeno filme é apresentada uma animação, condensando o tempo 



histórico através de um fio narrativo, que reúne momentos chave no processo de construção, des-

truição e reconstrução do templo.  

 São apresentados, desta forma, a rocha da Acrópole de Atenas no ano 3.000 a.C.; a constru-

ção do Partenon em 432 a.C.; a ocupação pelos bárbaros hérulos e incêndio entre 330-267 d.C.; a 

restauração do Partenon pelo imperador Juliano em 360 d.C.; a destruição de parte das esculturas 

pelos cristãos em 438 d.C.; a transformação do templo em igreja de Santa Sofia em 550 d.C.; a 

ocupação dos Francos e a transformação em igreja de "Notre-Dame" em 1206 d.C.; a ocupação 

Otomana, que fez do edifício uma mesquita em 1456 d.C.; o bombardeio da mesquita pelos vene-

zianos em 1687 d.C.; e a remoção de 75 esculturas e relevos pelo Lorde Elgin em 1802 d.C..  

 O filme termina com um fragmento do poema de Byron A maldição de Minerva. O vídeo 

gerou muita polêmica quando foi escolhido para compor a exposição do novo Museu da Acrópole 

em 2009 e sofreu até mesmo uma tentativa de censura de algumas cenas, principalmente por parte 

da igreja ortodoxa e pelo governo grego, que se opôs à forma com que foi representada a destruição 

das estátuas do Partenon pelos cristãos. O filme, ao citar o poema de Byron, concorda que o ponto 

culminante da destruição dos monumentos da Acrópole foi a retirada das esculturas pelo embai-

xador britânico. Ao citar este fragmento do poema, o cineasta reforça e reafirma a contemporanei-

dade dos versos do poeta, se posicionando a favor do repatriamento das obras.  

 Assim, nas primeiras décadas do século XXI, o poema de Byron continua ecoando com força 

a maldição que paira sobre a Grã-Bretanha, frente à esperança de que esta injustiça seja reparada 

com o retorno das obras à Grécia. O poema foi reconhecido, neste contexto, como uma das primei-

ras e mais eloquentes vozes a se levantar contra a permanência das Esculturas na Inglaterra e con-

tinua ecoando e sendo evocado na campanha internacional para sua reunificação. 
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O olhar feminino de Artemisia Gentileschi: 
A representação como vingança 

 
Cristina Susigan  

(Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 

A relação entre as mulheres e a criação artística na cultura ocidental baseia-
se na “hipervisibilidade da mulher como objeto da representação e sua invi-

sibilidade persistente como sujeito criador” 
Historias de Mujeres, Historias del Arte (Patricia Mayayo, 2003; p.21) 

 

Este artigo pretende discutir a presença de mulheres pintoras no contexto histórico da pe-

nínsula Itálica, entre os séculos XVI e XVII. A análise das obras da pintora renascentista italiana, 

esquecida pela historiografia tradicional, Artemisia Gentileschi (1593-1652), artista selecionada 

para este artigo, foi representada de maneira distorcida e sua genialidade artística foi ignorada, de 

forma que a autoria da maior parte de suas obras foi atribuída a outros artistas e a seu pai. Através 

de sua arte, da representação, busca vingança pela violação cometida por um ajudante de seu pai, 

que apesar de ser condenado, nunca cumpriu sua pena, tendo Artemisia de deixar sua terra natal 

e refugiar-se em outra cidade, para continuar a exercer seu ofício. A história das mulheres na arte 

precisa não apenas ser descoberta mas também inventada. A partir das contribuições dos estudos 

feministas, neste artigo, analiso seus quadros mais emblemáticos que lança um novo olhar sobre a 

representação da mulher na história da arte. Parece-me ser importante recuperar a artista para 

tratar de questões de gênero na arte. 

 A arte universal ou a História da Arte legitima em grande parte, um olhar masculino, branco, 

europeu, heteronormativo. O imaginário artístico ocidental hipervaloriza a mulher como objeto de 

representação masculina, ao mesmo tempo em que a exclui do campo da criação artística. Nas 

imagens de mulheres, enfatizam-se determinados modos de conduta e demonizam-se outros: as 

mulheres são virgens, mães, amantes, mas também são prostitutas, bruxas, mulheres fatais. 

Estas imagens de mulheres, entre outras, construídas ao longo da narrativa dominante da 

história da arte, uma narrativa que não é linear e nem isenta de contradições, endereçam-se um 

olhar masculino. Na história da arte ocidental, muitas das obras, consideradas marcos nos seus 

respectivos períodos artísticos, celebram e legitimam um olhar masculino sobre a imagem de mu-

lheres. 

John Berger (1999) argumenta o quanto à representação das mulheres na arte ocidental 

solidifica uma imagem feminina de passividade, de submissão a um olhar masculino, tanto do ar-

tista quanto do espectador. Para ele, o protagonista principal destas obras é um suposto espectador 

masculino para o qual a obra é endereçada, nunca é pintado. A mulher é o motivo principal do nu 



como gênero de pintura a óleo europeia, mesmo quando o tema a ser representado é uma alegoria 

ou história mítica. 

Algumas imagens femininas produzidas por mulheres artistas podem nos ajudar a perceber 

outras possibilidades de representação, ao mesmo tempo em que causa um certo estranhamento a 

um olhar já acostumado com o ponto de vista masculino. 

A vida e obra desta importante representante do Barroco italiano pode proporcionar um 

fascinante argumento para obras de ficção – Artemisia Gentileschi foi uma mulher excepcional que 

possuía não apenas coragem, mas também um raro talento para produzir uma arte única e intran-

sigente. 

 

A jovem Artemisia Gentileschi 

Artemisia Gentileschi Lomi nasceu em Roma no dia 08 de julho de 1593, filha do pintor 

Orazio Gentileschi (Orazio Lomi / 1563–1639) – amigo pessoal de Caravaggio (1571–1610) e um 

dos maiores caravaggistas italianos – e Prudentia Montone (que morreu quando Artemisia tinha 

12 anos). Era a filha mais velha (tinha mais quatro irmãos homens) e, desde criança, começou a 

pintar no ateliê do pai, adotando também o estilo caravaggesco. Teve uma grande reputação em 

toda a Europa, levando uma vida independente, o que era raro para uma mulher na época. Traba-

lhou em várias cidades da Europa, como Florença, Gênova e Veneza, fixando-se em Nápoles em 

1630. Visitou seu pai em Londres por volta de 1638 (o qual trabalhava para a corte de Carlos I), 

onde também realizou alguns trabalhos para a realeza. Tornou-se uma das maiores pintoras do seu 

tempo, reconhecida ainda em vida, apesar das dificuldades por que passou (Heller, 1987; Garrard, 

1989; Slatkin, 1990). Para Giulio Argan (2003), Artemisia foi: 

 
[...] um dos intermediários entre o caravaggismo romano e a corrente caravaggiana que se for-
mara em Nápoles, com Battistello, desde os tempos da atividade napolitana do mestre. A nota 
pessoal na lírica pictórica de Artemísia é ambígua, sombria beleza que se acompanha, em con-
traste tipicamente barroco, de imagens de sangue e de morte: motivo originalmente caravaggi-
ano, mas retomado com uma complacência literária bem distante da angústia autêntica de Ca-
ravaggio. (256). 
 

Aos 17 anos, Artemisia foi estuprada por Agostino Tassi (Agostino Buonamici / 1580–1644), 

pintor amigo de seu pai e contratado por este para ser tutor da jovem artista e lhe ensinar desenho 

e perspectiva, entre outras técnicas de pintura. Ao falhar em manter sua promessa de casamento, 

Agostino foi denunciado pelo pai da pintora, o caso foi levado à corte e num julgamento que se 

arrastou durante sete meses, Artemisia foi humilhada e severamente torturada, enquanto o agres-

sor, apesar de ter sido condenado ao exílio por cinco anos, nunca cumpriu a pena, tendo retornado 

a Roma quatro meses depois. Como principal protagonista deste talvez primeiro caso de estupro 



público, ao ser acusada de promiscuidade, Artemisia acabou adquirindo uma reputação dúbia. Por 

isso, conforme Ian Chilvers (2001), a ferocidade de suas representações da decapitação de um ho-

mem por uma mulher na série de quadros sobre Judite e Holofernes. 

Suas pinturas mais características são inspiradas em heroínas bíblicas como Betsabeia, Es-

ther, Lucrécia, Susana e Judite, temas populares no período barroco, nas quais Artemisia geral-

mente se retratava no papel principal, combinado características de vulnerabilidade e força em 

suas composições.   

 

 
Figura 01 : Lucrécia – 1 621  - Óleo sobre tela: 1 00 x 7 7  cm - Palácio Cattaneo-Adorno, Genov a 

 

 

Através de Lucrécia, Artemisia imprimiu uma reflexão acerca da figura feminina que cor-

responde a um imaginário heroico. O heroico suicídio de Lucrécia, que após ser violada cravou um 

punhal no peito em defesa da própria honra, está representado na pintura enquanto um exemplo 

da virtude da mulher, além de estar diante da dicotomia entre vida e morte, a representação feita 

pela pintora coloca a personagem como protagonista do drama de sua história. A interpretação de 

Artemisia quanto à história de Lucrezia é diferente daquela de outros artistas que duvidaram de 

sua castidade. A personagem é vigorosa e rege seu punhal, como salienta Agnati (2000). Ao apon-

tar o punhal para uma direção que não é a de seu corpo, Lucrezia se mostra hesitante e ao mesmo 

tempo se prepara para um gesto. A Lucrezia de Artemisia parece interrogar-se sobre a possibili-

dade de cometer suicídio. 

Mas ao fazer uma leitura de temas bíblicos recorrentes na história da arte, Artemisia o faz a 

partir de um ponto de vista que favorece as mulheres, empoderando-as. Não coloca as mulheres 



como simples objetos passivos de contemplação. Elas são os sujeitos e não os objetos da represen-

tação. 

 

Judite e os Velhos 
 
 
 

 
 

Figura 02: Susanna e os Velhos  – 1 61 0 - Óleo sobre tela: 1 7 0 x 1 21  cm - Schloss Weissenstein, Pommersfelden  

 

 

 

Esta obra, segundo Whitney Chadwick (1992), “oferece uma chamativa evidência das habi-

lidades de Gentileschi para transformar os convencionalismos da pintura do século XVII de tal 

maneira que finalmente daria um novo conteúdo a representação feminina. (310)” 

A escolha do tema não é particularmente original. Outros artistas dos séculos XVI e XVII 

dedicaram-se a ele, explorando as possibilidades eróticas que ela oferece, destacando o nu femi-

nino da jovem Susana. Porém, a abordagem de Artemisia difere justamente neste ponto. É uma de 

poucas pinturas retratando a passagem de Susana que mostra o assédio sexual das duas pessoas 

idosas como um evento traumático. Sua heroína assume uma postura de aflição e repulsa; os bra-

ços que afastam os homens que a assediam e a torção incômoda do corpo apontam o constrangi-

mento a que está submetida. Talvez possamos dizer que este quadro nos dá um reflexo da situação 

de vulnerabilidade em que se encontrava a jovem artista, órfã de mãe, vivendo numa sociedade 



marcadamente misógina e patriarcal, cujas regras eram todas feitas por e para os homens. Tecni-

camente, o quadro mostra como Artemisia assimilou o realismo de Caravaggio sem ser indiferente 

ao estilo renascentista ainda em moda na época, como mostra a composição com a presença do 

muro e a claridade fria e arrojada. De acordo com Julian Bell (2008): 

 
[...] Lançando uma luz pungente sobre um conto bíblico de assédio sexual, Artemisia concentra 
a atenção em sua própria experiência como mulher. Não temos como saber de que modo exata-
mente essa pintura refletia sua vida numa sociedade patriarcal; (...) Mas é claro que a luz proje-
tada por esse poderoso testemunho feminino lança estranhas sombras por toda a história que o 
circunda. (229) 
 
 

 

Artemisia e suas Judites 
Será a representação de Judite decapitando Holofernes (baseada no livro de Judite, da Bí-

blia) que terá uma importância central na obra de Artemísia que realizou pelo menos cinco versões 

(três retratam o ato da decapitação, trago aqui duas, e dois em cenas após o ato), sempre em dra-

mático contraste claro e escuro. Esta temática era muito comum na época barroca (possivelmente 

por causa da Reforma e Contra Reforma) e fonte de inspiração para artistas como o próprio Orazio 

Gentileschi, Caravaggio e Tintoretto, tem importância central na obra de Artemisia. 

Pode-se dizer que o que existe de novo nesta pintura é a realista e impiedosa interpretação 

da história, que não tem um tom religioso ou moralista. Com uma expressão fria e aparentemente 

sem emoção, as duas mulheres (Artemisia e a criada) exercem a ação de decapitar Holofernes com 

força e habilidade, enquanto ele se contorce num medo mortal. Os dramáticos elementos da cena 

são suportados por uma dinâmica composição, cores claras e um impressionante contraste de luz 

e escuridão. Os gestos e a aparência das figuras são fortemente expressivos. Conforme aponta 

Nancy Heller (1987), Judite é representada como uma mulher poderosa e determinada, dotada de 

uma força física e emocional necessária para separar a cabeça de um musculoso general do seu 

corpo. Judite está realmente realizando um trabalho sujo (e Artemisia o pinta como tal), mos-

trando o esforço nos cotovelos fechados e na testa franzida. Holofernes, que está bêbado, porém 

não inconsciente, parece querer lutar contra o que está acontecendo, como mostra a posição de 

seus braços e pernas. 

 

 



 
 

Figura 03: Judite decapitando Holofernes – 1 612-1613 - Óleo sobre tela: 1 58,8 x 1 25,5 cm  - Museu de Capodimonte, Nápoles 

 

 

Wendy Slaktin (1990) destaca que uma das notáveis características de Artemisia era o seu 

excelente conhecimento da anatomia feminina, provavelmente devido às oportunidades que teve 

de estudar e pintar mulheres nuas em privado, usando servas e modelos ou utilizando seu próprio 

corpo como modelo (com o uso de espelhos). Segundo a autora, o conhecimento da anatomia mas-

culina demonstra ser menos sofisticado se observarmos com atenção a figura de Holofernes. 

Abaixo, a segunda versão do quadro, atualmente na Galeria Uffizi, em Florença. Mudam as 

cores das roupas; há menos sangue escorrendo na cama, porém há esguichos jorrando do pescoço 

de Holofernes; acentua-se a força e o vigor das expressões, permanecendo a habilidade com a uti-

lização dos efeitos de luz e sombra. Nota-se no braço de Judite uma pulseira, que segundo a pes-

quisadora Mary Garrard (1989), ampliando o detalhe, mostra que aparecem na joia cenas de caça, 

as quais remeteriam a deusa Diana/Artemis, fato que é interpretado pela autora como se fosse uma 

assinatura de Artemisia. 



 
 

Figura 04: Judite decapitando Holofernes  – 1 61 4-1 620 - Óleo sobre tela: 1 ,99 x 1 ,62 cm  
 

 

 

Esta obra representa o desejo de VINGANÇA de Artemisia de aproximar-se do leito de Tassi, 

cortar-lhe o pescoço e agarrar-lhe a cabeça pelos cabelos. Esta obra produzida na sequência do 

julgamento contém elementos autobiográficos, e a versão de Artemísia preocupa-se, segundo Tizi-

ana Agnati era construir e recuperar a figura de uma heroína que transcende a norma feminina. 

Na representação a atitude tomada por Judite demonstra uma ação num contexto público, que não 

era destina às mulheres. 

Apesar de seu sucesso, devido ao excesso de gastos, problemas com os credores e com o 

marido (o casamento não foi bem sucedido), levaram Artemisia a buscar trabalhos em Gênova e 

Veneza, durante a década de 1620, conforme relata Nancy Heller (1987). Já de acordo com Wendy 

Slatkin (1990), a pintora teria voltado para Roma em 1621, onde encontrou uma situação mais 

desfavorável para os caravaggistas de quando havia partido. Contudo, para ambas as autoras, a 

documentação insuficiente torna difícil seguir os movimentos de Artemisia neste período. 

Foi nesta época que a pintora concebeu o quadro Judite e a Criada com a cabeça de Holo-

fernes que, de acordo com J. E. Davies et al (2010), é uma obra amadurecida, independente e tea-

tral, cujo impacto deriva de sua contenção. 



 
 

Figura 05: Judite e sua Serva com a cabeça de Holofernes  – 1 625 - Óleo sobre tela: 1 ,84 x 1 ,42 - Instituto de Artes de Detroit  

 
 
 

A pintura representa o instante imediatamente posterior à decapitação, quando as duas mu-

lheres precisam fugir do campo inimigo com a cabeça de Holofernes. Judite ergue a mão num gesto 

teatral enquanto a criada guarda a cabeça de Holofernes num saco. As duas espiam pela tenda, 

como se estivessem congeladas por um segundo, talvez antecipando uma descoberta iminente. O 

alvo da visão da heroína permanece desconhecido, aumentando a atmosfera de suspense e intriga. 

Segundo Wendy Slatkin (1990), a posição de Judite é particularmente complexa: enquanto sua 

mão esquerda cruza o seu corpo, tentando proteger a chama da vela, sua mão direita segura a es-

pada (colocada bem no centro do quadro) de maneira tensa, como se estivesse pronta para atacar. 

A iluminação a partir de somente uma vela proporciona o elemento caraveggesco do claroescuro 

que enfatiza uma visão intimista, criando um clima de segredo e mistério, permitindo ao observa-

dor tornar-se cúmplice das emoções de Judite. 

 
Autorretrato como Redenção 

Mais o que um simples autorretrato, prática comum de artistas de várias épocas, esta pin-

tura de Artemisia Gentileschi é considerada como um comentário sofisticado sobre um tema filo-

sófico central na teoria da arte do Renascimento tardio, ousando fazer o que nenhum artista mas-

culino antes havia realizado, ou seja, criar uma figura alegórica que é ao mesmo tempo uma ima-

gem própria (Chadwick, 1992: 103). 



 
 

Figura 06: Artemisia Gentileschi: Autorretrato em Alegoria da Pintura, 1 638-39 - Coleção Real, Palácio de Windsor, Inglaterra  

 

A artista outorgou a si mesma vários atributos de uma personificação feminina da pintura: 

“a correte de ouro, a máscara pendente que representa a imitação, os cachos revoltos que signifi-

cam o divino frenesi da criação artística e seu vestido de colorido variado que alude à destreza do 

pintor (…) A obra pertence a uma tradição em que a pintura se identifica com uma das artes libe-

rais; mas aqui, artista e alegoria se fundem em uma só imagem” (Chadwick, 1992: 103). De forma 

diferente de outros artistas (mulheres e homens) da época, a mulher que pinta não é representada 

como uma dama, mas ela é o próprio ato de pintar.1  

A imagem surpreende, no mínimo, por duas razões: 

1ª Pela ousadia da artista naquela época, nesta representação que poderíamos chamar de perfor-

mativa (pouco comum nas representações passivas de mulheres na arte), e  

2ª Pela quase total ausência de imagens como essa em livros “oficiais” de histór ia da arte que afinal 

acabam legitimando o que deve ou não deve ser visto ou o que é ou não considerado arte. 

Na plenitude de sua criatividade, aos 37 anos, após exorcizar as lembranças que abalaram 

sua juventude, pinta Autorretrato como Alegoria de Pintura. É considerada uma criação total-

mente original, uma invenzione, um dos autorretratos mais inovadores e criativos de todo o perí-

odo barroco, pois Artemísia pôde concretizar o que nenhum homem podia: representar-se como 

                                                 
1  Estranhamente (ou não) esta obra está exposta como uma “pintura alegórica anónima” até 1962, quando final-
mente foi atribuída a Artemisia Gentileschi. O crítico que determinou esta atribuição justificou o “erro” dizendo 
que a intenção do quadro teria sido melhor compreendida sendo pintada por um homem. Estas informações 
são complementadas com o comentário irônico de Griselda Pollock (2005): “As obras das mulheres que amam 
sua identidade profissional parecem indecifráveis” (67 )  



figura alegórica da Pintura. No quadro, as vestes, e ação da figura seguem a descrição de Cesare 

Ripa da Pintura na sua obra Iconologia de 1593: uma bela mulher de cabelos negros em desalinho, 

com uma corrente de ouro, suspensa do pescoço, um pincel numa mão e uma pale na outra, retra-

tando-se para a posteridade. 

Além do valor artístico, as obras de Artemísia coloca seu drama pessoal enquanto força mo-

tivadora nas escolhas das temáticas a serem objeto de suas obras, indicando a sua insatisfação 

diante da sociedade 

A pintura encontra-se hoje no Palácio de Kensington, em Londres e faz parte da coleção da 

rainha Elizabeth II. Um trocadilho da época, segundo Jorge Coli (2002: 23) costumava separar as 

sílabas do seu nome Arte-mi-sia, significando "a arte seja minha", assinatura digna de figurar em 

Pintura. Se compreendermos empoderamento como "acesso e participação no poder", Artemísia 

foi uma mulher que teve tudo isso, tendo vivido entre poderosos do seu tempo, como os Médici de 

Florença, privando da amizade de homens da estatura de Galileo.  

Todas as adversidades que conheceu, soube transformar em circunstâncias favoráveis, 

aprendendo a abrir portas até então fechadas para a mulher. Tendo em vista o exemplo subversivo 

que passou para outras mulheres do seu tempo e mesmo muito além dele, não admira que o seu 

nome tenha sido calado, a sua arte incômoda tenha sido velada pelo silêncio. Aliás, esta prática não 

foi privilégio seu.  

Os estudos feministas têm se dedicado arduamente ao trabalho de levantar o véu de silêncio 

que foi colocado sobre tantas outras artistas do passado, sejam elas pintoras, escritoras ou compo-

sitoras. Pintura, além de todos os seus significados já mencionados, representa também, talvez, 

uma reconciliação, um reencontro consigo mesma. Depois de retratar tantas heroínas sofredoras, 

aviltadas, sofridas, como Suzana, Cleópatra, Maria Madalena e mesmo Judite, parece ter chegado 

finalmente a vez de relaxar, esquecer a dor e festejar com prazer o dom magnífico que compartilha 

com o "divino" Michelangelo. Isto não significa, porém, que nunca mais voltou aos temas heroicos 

que a imortalizaram, e segundo Mary D. Garrard (1999:138) sua maior e melhor estudiosa até en-

tão:  

 
Sobre a extraordinária vida criativa de Artemisia Gentileschi pouco foi escrito. Só umas trinta e 
quatro pinturas e vinte e oito cartas restaram para revelar a verdade. Mas, enquanto as cartas 
sugerem um orgulho da masculinidade honorária e da superação pessoal das desvantagens de 
gênero, as obras nos dizem algo mais. Com um estilo vigoroso que não está sujeito a estereótipos 
de gênero, Artemisia Gentileschi transmitiu uma intensa identificação de gênero com as mulhe-
res, cujas lutas subterrâneas contra a dominação masculina são passadas de uma forma visual 
lúcida. Nas pinturas de Gentileschi as mulheres são protagonistas convincentes e heroínas co-
rajosas, talvez pela primeira vez na história da arte... (tradução livre). 
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O lume que ateamos por vontade de vingar 
 

Rízzia S. Rocha* 
 

O ponto de partida dessa comunicação é a tese XII de Sobre o conceito de história1 e 

um dos trabalhos da artista colombiana Doris Salcedo. Nessa tese Walter Benjamin pensa a 

vingança como prática revolucionária que se afasta da ideia de uma ação motivada por rancor 

estéril, a qual alcança no castigo sua realização máxima. Portanto, vingar, no contexto aqui 

pretendido, assume o sentido de sobrevivência, como a criança que vinga apesar da 

fragilidade do corpo e do ambiente inóspito ou, ainda, como a erva que vinga nas fissuras do 

concreto urbano. As duas imagens têm em comum a força que resiste à violência do opressor. 

Seu impulso motriz estrutura saídas possíveis ao ressentimento. Na instalação Plegária Muda 

(oração silenciosa), Doris Salcedo exibe a potência da vingança daqueles que se negam a 

desaparecer. A obra, como discuto a seguir, configura o direito de rememoração do oprimido 

contra a indiferença do presente histórico reapresentando realidades constantemente 

submetidas à censura e cintilando a luz dos vingam.  

Em 2004 a artista começa uma pesquisa centrada na violência urbana e anos mais 

tarde expõe Plegária muda, uma instalação que traz ao presente o testemunho de vítimas da 

violência dando ao “sofrimento perenizante”, nas palavras de Adorno, o direito à expressão. 

Exposta na Pinacoteca de São Paulo em 20132 , essa versão da obra consistia em cerca de 120 

estruturas compostas por mesas retangulares de madeira, contrapostas em pares, tendo entre 

os tampos uma grossa camada de terra. Um sistema de irrigação específico umedece a terra 

favorecendo o brotamento de algumas ervas que irrompem por entre as fissuras da madeira. 

Nas palavras da artista, a obra procura articular a violência do conflito colombiano mas 

também conjuga a violência das guerras e conflitos por todo o mundo. Entre 2003 e 2009 o 

exército colombiano assassinou, sem qualquer motivo aparente, centenas de jovens que 

habitavam zonas marginais do país. Esses jovens eram executados, vestidos como 

guerrilheiros, enterrados em valas comuns sem qualquer identificação e, ao governo, era 

assegurado que aqueles corpos pertenciam a insurgentes mortos em combate. Esse não é o 

único massacre de que o país teve notícia. Entre 1990 e 2000 houve mais de 26 mil mortos 

                                                 
* Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFMG. 
1  LÖWY , Michel. Walter Benjamin: av iso de incêndio: marxismo e literatura. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 
108. 
2 Disponível em: http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?c=exposicoes&idexp= 
1166&mn=537 &friendly =Exposicao -Doris-Salcedo-%96-Plegaria-Muda. Acesso: 28 de ago. 2015. 

http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?c=exposicoes&idexp


relacionados à complexa situação do conflito armado3 . A artista considera a Colômbia como 

o país da morte insepulta, da vala comum e dos mortos anônimos e nós, brasileiros, 

reconhecemos claramente o ecoar dessa consideração sobre nosso país. Segundo dados da 

Anistia Internacional, em 2012, no Brasil, 30.000 jovens foram assassinados e só 8% dos 

casos, cerca de 2.400, foram a julgamento4 . Observem que em um ano o Brasil ultrapassa em 

mortes 10 anos de guerrilha armada na Colômbia.  

 Plegária muda confronta o visitante, cito Doris, com “a morte violenta quando 

reduzida à sua total insignificância”. Na instalação, cada peça formada por pares de mesas 

contrapostas, nos lembra um túmulo. Um arquivo emudecido, sepultado sob a terra. Esse 

esquife particular – mesa de autopsia ou mesa sobre a qual as mortes são documentadas – é 

um lugar interdito, enterrado e selado pela sobreposição da outra peça. No entanto, o 

mecanismo de irrigação, feito um relógio d’água, ao umedecer a terra e favorecer o 

brotamento da vida, conta a passagem do tempo por meio da rememoração. Uma clepsidra 

silenciosa a informar o tempo no crescer mudo das ervas.  Essas plantas mínimas, 

insignificantes, que crescem através nas fendas do concreto, são testemunho de vidas 

descartadas. Cada túmulo, onde uma vida anônima foi violentamente silenciada, germina 

uma vida tênue, que vinga, malgrado as circunstâncias, e procura restituir à esfera do humano 

a morte das vidas desprezadas.   

A execução sumária de centenas de jovens colombianos é o evento que marca a criação 

de Plegária muda, mas nessa obra estão também os corpos lançados sobre as escadarias das 

favelas, sobre as praças e calçadas dos centros urbanos, sobre os pátios dos presídios, dentro 

do porta-malas das viaturas policiais. Esses corpos surgem desfigurados pela presença 

cotidiana nas manchetes divulgadas em nossas redes sociais e nos programas de TV, muitos 

dos quais dedicados exclusivamente a essas imagens.    

 A ação violenta só assume o sentido próprio do termo quando interfere nas relações 

éticas, afirma Benjamin em seu ensaio Para uma crítica da violência5. Seu objetivo nesse 

trabalho, além de delimitar os domínios em que a violência ocorre, é ainda pensar a relação 

entre a violência como poder e o poder como violência. Mas antes de continuarmos, uma 

pequena observação sobre a tradução desse texto, a qual foi  feita pelo próprio tradutor,  

precisa ser lembrada: a palavra utilizada por Benjamin para designar violência é Gewalt, 

termo que também pode ser compreendido como poder. Assim, há uma duplicidade entre 

                                                 
3 COSTA, Luiz Claudio da. A gravidade da imagem: arte e memória na contemporaneidade. Rio de Janeiro: 
FAPERJ, 2014. p. 169. 
4 Dados na Anistia Internacional. 
5 Escritos sobre mito e linguagem . Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Editora 34, 2013.  



poder e violência impossível de ser mantida na tradução para o português, mas é importante 

que a tenhamos em mente.  

Retornando ao ensaio, no qual, logo de início, Benjamin afirma ser por meio da 

violência que o direito não só se institui, mas ainda se mantém. Assim, a violência se mostra 

como estrutura fundamental responsável por sustentar tanto o direito natural quanto o 

direito positivo. Para esclarecer essa afirmação é importante retomar os principais aspectos 

de distinção entre direito natural e positivo. No direito natural, sistema de normas de conduta 

intersubjetiva que se distingue do sistema constituído pelas normas fixadas pelo estado, os 

meios violentos são justificados no alcance dos fins justos. Para essa noção do direito, a 

violência é um produto da natureza e sua utilização não está sujeita a qualquer problemática, 

exceto quando ocorre um abuso dessas forças para atingir fins injustos. Para o direito natural, 

quando o estado é estabelecido por meio do contrato, cada indivíduo abre mão do seu poder 

em favor da ordem estatal. Dessa forma, cabe ao Estado administrar a violência segundo seus 

próprios fins. A biologia de Darwin, de acordo com Benjamin, dá a essas concepções do direito 

natural uma vida nova na medida em que a seleção natural integra a violência como “meio 

originário e único adequado para todos os fins vitais da natureza”6 . Transposto para a filosofia 

do direito, esse pensamento se traduz em um dogma grosseiro dessa filosofia, o qual afirma 

que toda a violência adequada a fins quase exclusivamente naturais é também, por isso, 

conforme ao direito7 .  

Já o direito positivo, contrário ao direito natural, se constitui como um conjunto de 

normas de conduta e de organização que formam uma unidade e tem como conteúdo a 

regulamentação das relações fundamentais para a convivência e sobrevivência do grupo 

social8 . No direito positivo, a violência não é um dado da natureza, mas produto do devir 

histórico. Nele a justiça dos fins é garantida pela justificação dos meios. Embora antitéticos, 

direito natural e direito positivo se encontram, segundo Benjamin, em um dogma comum 

fundamental: “fins justos podem ser alcançados por meios justificados e meios justificados 

podem ser aplicados para fins justos”9 . Assim, “o direito natural almeja ‘justificar’ os meios 

pela justiça dos fins, o direito positivo, ‘garantir’ a justiça dos fins pela ‘justificação’ dos 

meios”1 0. No direito natural o caráter incondicional dos meios não é questionado, enquanto 

no direito positivo, os fins têm esse caráter e estão além de qualquer questionamento. Embora 

                                                 
6 Op. cit., p. 123. 
7  Ibid  p. 124. 
8 BOBBIO, Noberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gian Franco. Dicionário de política. vol 1 . Brasília: 
Editora Unb, 1998. p. 349.  
9 BENJAMIN, Op. cit,  p. 124. 
1 0  Ibid.  



a violência integre ambas as noções do direito, no direito positivo há uma distinção entre 

violência sancionada e não sancionada. É sua origem histórica que determina e constitui sua 

identidade, pois ao contrário do direito natural, o direito positivo não prescinde do 

reconhecimento histórico de seus fins. Sob essas relações o direito tende a não admitir fins 

naturais nos casos em que a realização de tais fins, operada pelo indivíduo enquanto sujeito 

do direito, só possa ser alcançada pelo uso da violência. Dito de outro modo, quando o 

indivíduo, para alcançar seus fins, tem necessidade do uso da violência, a ordenação jurídica 

constrói fins de direito com o objetivo de impor limites, pois, dessa forma, apenas o poder 

jurídico pode realizá-los. Consequentemente, cito Benjamin, “todos os fins naturais dos 

indivíduos devem colidir com fins de direito, quando perseguidos com maior ou menor 

violência”1 1 . Uma exceção a isso é o direito a legitima defesa, quando o indivíduo reage 

violentamente contra o outro e sua ação é sancionada pelo direito, não havendo punição.  

Toda essa distinção feita até aqui nos interessa na medida em que torna explicita a 

admissão do uso da violência e o risco de permitir esse poder ao indivíduo. O perigo 

representado por um indivíduo potente, indiferente aos fins de direito, reside não na prática 

da violência, a qual é admitida, mas em sua mera existência fora das relações de direito. O 

único sujeito de direito, apontado por Benjamin, cujo direito de violência é admitido é a classe 

trabalhadora em seu direito à greve. No entanto, a greve se constitui como suspensão da ação 

ou desvio da violência praticada pelo empregador. Ao trabalhador não é dado efetivamente o 

direito à violência e caso isso ocorra, o Estado logo intervém considerando essa ação violenta 

abusiva. Essa estrutura se repete nas reivindicações populares. Assim, é possível observar 

como a violência caracteriza todos os comportamentos, tanto o do Estado que reage às greves 

e reivindicações, quando aos grevistas e manifestantes que agem contra os empregadores e o 

Estado. E mesmo os casos de greve passiva ou ativa, Benjamin classifica como violenta, pois 

ambas as formas usam um direito para derrubar a ordenação de direito que lhe outorgou esse 

mesmo direito. Encontramo-nos, então, encerrados em um ciclo no qual o direito reage à 

violência dos grevistas e manifestantes, enquanto praticantes da violência, com violência.  

A violência que almeja um fim imediato é chamada por Benjamin de predatória, já 

aquela que procura instituir novas relações de direito é denominada revolucionária. Para 

ambas, o Estado estrutura a polícia. A organização policial atua em favor do Estado quando 

este não consegue alcançar seus fins. Nesse caso, a polícia age “por razões de segurança” e 

                                                 
1 1  Ibid., p. 126. 



muitas vezes sem que exista uma situação de direito clara. Se toda a violência é instauradora 

ou mantenedora do direito, fora dessas funções ela perde qualquer validade.  

Diante da relação ética ambígua lançada sobre o direito, a questão que surge é se não 

existiriam meios não-violentos para regulamentar os interesses humanos em conflito. Antes 

de formular uma resposta a essa questão, sabemos de antemão que ela não pode confluir em 

um contrato de direito. Ainda que seja firmado por ambas as partes de maneira pacífica, no 

contrato subjaz a violência, pois ele garante a quaisquer das partes o direito a recorrer a uma 

ação violenta caso a outra parte contratante descumpra os termos acordados. Além disso, a 

violência está presente como poder que garante o contrato de direito. Essa estrutura é tão 

essencial a essas relações que se a imagem da violência é apagada das instituições de direito, 

estas entram em decadência. Benjamin exemplifica esse processo com os parlamentos, os 

quais cultivam o compromisso como forma não violenta para tratar conflitos políticos. No 

entanto, mesmo na circunscrição do compromisso, o empenho para mantê-lo não parte dele 

mesmo, mas de uma força coercitiva. Logo, ainda não abandonamos a mentalidade da 

violência. Dessa forma, seria ainda possível uma solução não-violenta de conflitos?  

Benjamin não tem dúvidas ao responder afirmativamente. Sua resposta é sustentada 

nas relações particulares entres as pessoas, onde a cultura dos afetos deu à humanidade meios 

puros para o entendimento. Essa exceção ao direito é formulada pela via da gratuidade, 

argumento próximo ao de Paul Ricoeur em sua economia do dom1 2 . Os atos gratuitos estão 

fora da circunscrição da lei porque não são regulados por normas. A gratuidade supera e 

dispensa a lei, porque o que se faz de graça anula a norma tornando-a desnecessária e 

qualquer norma que procurar regular a gratuidade a anulará. O motor dessa conduta se 

relaciona imediatamente com a vida do outro, prescindindo da lei para sua realização. Ou 

seja, uma ação gratuita se liga à vida e não à lei. Quanto menos gratuita forem nossas ações, 

mais temos necessidade do direito para regulamentá-las, logo, mais violenta se tornam nossas 

relações. A suspensão do direito pela gratuidade também é uma ação de poder que, 

entretanto, não nega a vida, mas a realiza. Essa forma é o que o pensamento benjaminiano 

chama de Gewalt pura (reine Gewalt), a qual dá ao indivíduo condições de vida fora das 

relações de direito - onde a vida humana subsiste sem a violência institucional. No entanto, e 

me afasto aqui do argumento benjaminiano, não é o mero altruísmo que fundamenta essa 

defesa da ação gratuita. Esse tipo de economia da dádiva, numa clara referência Mauss1 3 , não 

                                                 
1 2 RICOEUR, Paul. La lutte pour la reconnaissance et l’économie du don . Paris : UNESCO, 2004. 
1 3 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. São Paulo: Cosac 
Naify , 2013. 



nega o interesse das relações nem parte da bondade humana como princípio. Ele procura uma 

estrutura social distinta daquela organizada segundo um modelo econômico que organiza 

nossas relações a partir das regras de mercado submetidas à lei do máximo rendimento.  

Na tese XII de Sobre o conceito de história, a violência revolucionária é aquela que se 

contrapõe ao poder vigente para constituir uma nova ordem. No entanto, se o empenho dessa 

contraviolência é instituir uma nova relação de direito, permanecemos no mesmo campo e a 

vingança do proletariado não passa de ação ressentida que sonha deixar a classe oprimida 

para se tornar classe opressora, jamais pretendendo uma sociedade sem classes.  

Essa comunicação tem por objetivo de levantar a questão da violência como base do 

direito e procurar, a partir das ideias lançadas pelo movimento anti-utilitarista, saídas 

possíveis a essa estrutura. O tempo restrito exige que o assunto seja interrompido, mas não 

gostaria de encerrar sem dedicar algumas linhas ao título deste trabalho. O lume que ateamos 

por vontade de vingar é parte de um poema, de autoria do poeta e tradutor português Rui 

Pires Cabral, cujo título é “We are flint and steel to each other”. Do poema, cito a última parte por 

ser a inspiração direta para o título desta comunicação e, ainda pela expressão da contraviolência que 

a arte possibilita.   

 
Contra o frio que nos ronda, 
resta o lume que ateamos 
por ternura, desfastio 
ou vontade de vingar 
o dissabor de viver1 4. 
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Arte como inadaptação, reação insubordinada ou vingança: Entre o 
Crelazer e o Mundo Imaginário 

 

Carolina Gonçalves Cordeiro1 

Introdução  

A arte contemporânea, a partir dos anos 1960, rompe com as premissas da arte 

moderna ao incluir definitivamente elementos do cotidiano na produção artística. Desse 

período em diante, uma série de ações passaram a incluir o dia a dia, a cidade, a vivência e a 

vida dos artistas em todos os seus aspectos nas produções da época. Eles passaram a 

questionar os modos tradicionais de se fazer arte, o lugar que a arte deve ocupar, a relevância 

do objeto artístico, etc. 

Isso aconteceu como reação aos rumos que a arte moderna estava impondo à produção 

da época. Os artistas disseram, com seus trabalhos, que não cederiam ao excesso de regras e 

condições estipulados pelo sistema das artes daquele momento.  

Há um desejo por parte dos artistas de realizar proposições não como uma imposição 

de uma relação estética com a vida, mas ao contrário, de perceber o que de dentro do cotidiano 

é possível de ser extraído artisticamente.  

Jonas Mekas e David Perlov são cineastas que filmaram a própria vida durante um 

longo período e com esse material fizeram sua obra. Sempre partindo de uma observação do 

próprio entorno e dos elementos mais triviais de seu dia a dia, o gesto biográfico realizado por 

eles permitiu com que eles construíssem um refúgio e ao mesmo tempo uma confrontação 

política subjetiva ao que estava se passando no momento em que os filmes foram feitos.  

No mesmo período no Brasil (período de ditadura militar) Hélio Oiticica e Lygia Clark 

também se colocavam no centro de suas experiências artísticas e conseguiram deslocar a arte 

de um lugar distante para uma relação direta com o público e com a vida das pessoas que 

tinham contato com seus trabalhos e proposições como uma reação sutil ao regime de 

imposições que estavam vivendo. 

 

Parte 1  

É no sentido de dissolução das fronteiras entre arte e vida que os filmes do cineasta 

Jonas Mekas se encaixam. Em seu filme: Do deserto ele conta os segundos de sua vida, 150’, 
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1985; ele mostra, através de uma sequência de fragmentos filmados a partir dos anos 1970 até 

o fim dessa década, sem ordem cronológica, cenas de sua vida em Nova Iorque nesse período. 

Dentro desses fragmentos estão presentes as mais diversas situações como fragmentos de 

alguma exposição entre fragmentos de um casamento de amigos ou um enterro, o registro de 

uma ação artística realizada na rua ou mesmo um aniversário de criança realizado ao ar livre. 

Em alguns momentos espaçados dentro do filme, ele coloca a frase: “Este é um filme 

político”. Em outro momento, mais ironicamente, ele apresenta outra frase: “Há alguma 

continuidade em meu filme? Sim, eu os emendo”. No caso da primeira afirmação, ainda que 

ele não dissesse isso, está claro que ele pretende um modelo de vida totalmente misturado à 

sua arte, uma arte que ele constrói com sua observação. Seus filmes são diários que trazem 

uma maneira política de ver e vivenciar o mundo na medida em que nada está enquadrado 

em qualquer tipo de regra ou divisão. Ele retira da arte a condição de monumentalidade, 

aproxima-a e mescla-a com as formas cotidianas. As cenas soltas de momentos diversos e sem 

ordem cronológica, mais do que emendadas, estão ligadas por um tipo de poética da 

existência.  

O cineasta traz em sua construção o ato de biografar a própria vida, mas não se trata 

de uma biografia formal, uma vez que não há, por exemplo, o tempo linear. Ele não nos dá o 

conforto de uma história com início meio e fim. São fragmentos soltos, sem qualquer ordem 

de aparição, com datas e acontecimentos fora de sequência. Além disso, sua câmera está 

sempre na mão, muitas vezes sem foco, trêmula, captando um pé que toca a água, uma criança 

de costas, um homem que perde um sapato na tempestade, nada que não seja familiar, 

exatamente por essa qualidade tão próxima da vida comum a que ele remete.  

Ainda mais radical em sua relação com o tempo, Mekas realizou também o filme 

Caminhando entrevi breves lampejos de beleza, 288’’, 2000. Esse filme de quase cinco horas 

de duração, nos coloca diante de cenas extremamente íntimas de sua relação com a família e 

amigos, que a princípio não interessariam a ninguém, além deles mesmos. Acontece que 

nesses registros estão cenas de grande poesia que nos remete a momentos que nós ou 

qualquer pessoa poderia ter vivido, como uma espécie de memória poética de nós mesmos 

que parte, como ele mesmo sugere, de seu “mundo imaginário”. Essa é uma expressão que ele 

utiliza algumas vezes no decorrer do filme quando diz que não consegue se adaptar ao que é 

chamado de mundo real. É por isso que ele cria seu mundo imaginário. Acontece que seu 

mundo imaginário já faz parte desse mundo real que assistimos na tela.  

Nesse filme ele também apresenta outra frase que já era utilizada em seu filme anterior: 

“Este é um filme político”; e além dessa, diz diversas vezes que “não acontece nada neste 



filme”. Depois de várias vezes dizendo que não acontece nada em seu filme, o espectador 

percebe uma espécie de ironia no ar.  Diante daqueles acontecimentos banais há 

aproximadamente cinco horas, qualquer um se dá conta de que aquele “nada” que acontece 

ali já o envolveu completamente. Trata-se do banal da vida diária que é extremamente lúdico 

e pleno de sentido. A falta de uma técnica precisa e perfeita, a precariedade das imagens que 

não tinham a intenção de se tornarem filmes em um primeiro momento, a imagem desfocada, 

trêmula e aparentemente não profissional, conseguem transmitir uma precariedade muito 

própria da vida real. 

Não há sequência formal, mas antes, um fluxo de memória de registros pessoais, a 

transformação em arte do que faz parte do dia-a-dia de quase todo mundo. Esse tipo de filme 

pode ativar um pensamento no observador que diga respeito às suas memórias, suas relações 

afetivas.  

O “mundo imaginário” de Mekas é essa abertura não condicionada que ele vive e que 

não deixa de ser real, mas que, na verdade, diz respeito ao real da sua subjetividade. Há aqui 

um ponto de contato com as proposições de Hélio Oiticica, que também chama nossa atenção 

para o fato de que os artistas devem fazer proposições para que as pessoas construam um 

“mundo seu” com os elementos da sua própria subjetividade.  

 
O artista não é então o que declancha os tipos acabados, mesmo que altamente universais, 
mas sim propõem estruturas abertas, diretamente ao comportamento, inclusive propõem 
propor, o que é mais importante como conseqüência. (...) estruturas palpáveis existem 
para propor, como abrigos aos significados, não uma ‘visão’ para um mundo, mas a 
proposição para a construção do ‘seu mundo’, com os elementos da sua subjetividade, que 
encontram aí razões para se manifestar: são levados a isso”. (OITICICA, 2011, p.97)  

 
A obra de Oiticica é tão fortemente marcada por suas vivências que podemos notar 

uma relação entre os diários de Mekas com o que Hélio Oiticica chamou de crelazer. O 

significado de crelazer é a suspensão de uma relação automatizada e entediada com o 

cotidiano, a valorização dos momentos de prazer. Sobre o crelazer ele diz: 

 
Não ocupar um lugar específico no espaço ou no tempo assim como viver o prazer ou não 
saber a hora da preguiça(...) Os que não se defrontam com o crelazer não o podem saber, 
nem crer que se possa viver sem um pensamento que vem “a priori”(...) (OITICICA, 1969. 
Em: http://2.bp.blogspot.com/ XwoeM47pBBU/Sly1KvwlzhI/AAAAAAAAB3s/6I_-
IQGnYeo/s1600-h/HO 0367.69+p01+-+352.JPG Acesso em: 10/03/2014) 

 

O crelazer, assim como o mundo imaginário é um modo de vida. Não conseguir, ou 

não querer, viver no “mundo real” obriga Mekas a criar o próprio mundo. E o que envolve o 

próprio mundo é a relação de prazer com a vida, a disposição para aceitar o inesperado e 

refazer a relação com o tempo através da própria subjetividade. 

http://2.bp.blogspot.com/%20XwoeM47pBBU/Sly1KvwlzhI/AAAAAAAAB3s/6I_-IQGnYeo/s1600-h/HO%200367.69+p01+-+352.JPG
http://2.bp.blogspot.com/%20XwoeM47pBBU/Sly1KvwlzhI/AAAAAAAAB3s/6I_-IQGnYeo/s1600-h/HO%200367.69+p01+-+352.JPG


Vale lembrar ainda que a proposta de Oiticica data de 1969, momento em que o Brasil 

vivia em plena ditadura militar. O sentido político desse trabalho consiste em sua afirmação 

de não seguir regras impostas quando está nesse “estado criativo”, ou ainda, que a valorização 

do prazer parte de uma vontade de “não aceitar a repressão como condição de progresso” 

(Oiticica, 2011, 97). Portanto o crelazer, assim como o mundo imaginário, não são um tipo de 

alienação com o mundo, mas antes, uma abertura a novas possibilidades de habitar o mundo, 

já que o espaço imaginativo é incontrolável. Eles apresentam esse lugar como única maneira 

de se ter liberdade dentro de qualquer sistema de imposições. 

 

Parte 2 

Em outro contexto, mas no mesmo período histórico, David Perlov opera no mesmo 

sentido de Mekas. O cineasta israelense de origem brasileira registra sua vida cotidiana no 

período de uma década entre os anos 1973 e 1983. Ele faz um diário dividido em seis partes, 

cada parte com 52 minutos de duração, com as quais nos coloca a par de sua vida íntima e 

tudo que a envolve. Nesse sentido, Perlov dá mais ênfase ao cenário político que ocorria 

durante o período de seu diário.  

Percebemos que seu cotidiano é permeado por guerras e manifestações durante todos 

os anos de registro. Ainda que essas imagens apareçam também de forma violenta, como a 

realidade nos apresenta os fatos e consequências de qualquer guerra, Perlov extrai beleza dos 

momentos mais ordinários.  

Ele diz na segunda parte de seu diário que usa sua câmera para conseguir se conectar 

com o mundo. Em seus filmes, ele muitas vezes faz o gesto de virar a câmera que apontava 

para a rua através da janela, para dentro de sua casa nos transportando para sua intimidade. 

Desse modo, assim como em Mekas, acompanhamos o crescimento de suas filhas e muitas 

outras relações íntimas que vão sendo desenhadas naquele cenário. 

Nos diários de Perlov a relação com o cotidiano presente parece estar sempre 

conectada a algum fato do passado do diretor. Ele parece buscar incansavelmente alguma 

coisa, ou algum elo perdido e acaba nos envolvendo nessa busca. Quando ele se conecta com 

cenas cotidianas como crianças brincando através da sua janela, pernas que caminham em 

uma rua qualquer, um pássaro em um pequeno jardim, mulheres conversando, etc, ele faz 

isso tudo para extrair o que há de beleza no momento presente. E isso nos faz perceber que, 

como bem observaram Ilana Feldman e Cléber Eduardo: 

 
Reaprender a enxergar – e posteriormente estruturar o que se enxergou na filmagem – é 
o desafio de Perlov. Se aceitarmos seu convite, de modo a tentarmos também encontrar a 



revelação por ele buscada, cada fragmento tende a ser um acontecimento, uma grande 
imagem em potencial, e não apenas o registro de experiências triviais. Cada imagem passa 
a ser, assim, parte de uma busca romântica, quase metafísica, pelo invisível da visão, 
imagem invulgar do simultaneamente simples e complexo movimento da vida.” 
(FELDMAN; EDUARDO. Em: http://www.revistacinetica.com.br/diariosperlov.htm 
Acesso em: 20/02/2014) 

 

Diferentemente de Mekas, ele nos permite acompanhar seu filme desde a primeira 

cena registrada da janela de sua casa, momento em que se dá início de seus diários. O projeto 

é anterior às filmagens. Já em Mekas, parece que estamos apenas diante de registros casuais 

que não tinham a intenção de se tornarem filmes. A decisão de filmar o cotidiano faz Perlov 

ter de escolher entre tomar uma sopa com a filha ou filmar a filha tomando a sopa sozinha. 

Nos filmes de Mekas não percebemos essa tomada de decisão em momento algum, uma vez 

que ele nos diz logo de início que não estava fazendo um filme. 

Cada imagem, por mais trivial que pareça, nos remete a uma busca por algo que está 

para além daquilo que é apresentado. É desse invisível da visão que se retira algo. E dentro 

desse contexto de reaprendizagem e descobertas na aproximação poética com o trivial é que 

algum acontecimento pode ocorrer. No caso de Perlov, percebemos em cada momento em que 

ele se depara com esse invisível da visão, que ele está mais próximo de alcançar o que busca, 

mais liberto de seu passado e das guerras de seu presente. 

Nas primeiras partes do diário ele nos mostra um cenário de guerra que o rodeia e no 

fim, uma doença inesperada, cirurgias e recuperação, até seu reencontro com o lugar da 

infância. Seu relato é poético dentro dessa capacidade de se reinventar. A criação artística 

funciona como forma de sobrevivência dentro de um contexto de realidade e memórias incômodas. Apesar 

de tudo há a possibilidade da existência poética. 

Os diários de Perlov nos sugerem uma travessia, ou ainda, um atravessamento na própria vida. Nesse 

sentido, há uma relação direta com o que Lygia Clark  chamaria de “Pensamento Mudo”. 

Em 1971 Clark faz uma proposição artística na qual seu substrato para criação passa a 

ser a própria vida, trata-se do “Pensamento Mudo” onde a artista se propõe a não fazer mais 

propostas ou projetos, mas antes, expressar-se através de um fluir com a vida. Há uma recusa 

em construir qualquer relação, qualquer objeto, ou proposições artísticas. Essa decisão partiu 

de um momento em que a artista percebeu que já havia suprimido o objeto e entregado tudo 

ao espectador, inclusive a autoria de suas obras, por isso não queria mais nem sequer fazer 

algum tipo de proposição. O que ela faz nesse momento é observar e se relacionar com seu 

entorno a partir de seu olhar artístico. Ao registrar em seu texto Da supressão do objeto 

(observações), (1971), como ela percebe seu cotidiano, sua escrita reflete um fluxo de sentidos 

e sensações. 

http://www.revistacinetica.com.br/diariosperlov.htm


Perlov e Lygia têm em comum um gesto de travessia de algo que os incomoda, travessia pela arte que 

não pode mais ser separada da própria vida para uma reinvenção de suas maneiras de habitar o mundo. 

Lygia nos apresenta o “Pensamento Mudo” como um processo entre suas proposições artísticas em que não 

há possibilidade de propor, deve-se viver. Ela deseja “a negação de qualquer expressão de proposições e a 

percepção da vida para ser vivida. Receber as percepções em estado bruto sem passar por qualquer processo 

intermediário” (CLARK, 1971, apud FERREIRA; COTRIM, 2006, p.354). Perlov nos mostra como o diário 

filmado de seus dias é sua possibilidade de conexão com a vida. O que esses artistas fazem é nos mostrar 

como a arte atravessa essas relações de controle que nos condicionam diariamente a um único tipo de relação 

com o nosso trabalho, com as pessoas, etc. Através dessa mudança na percepção esse tipo de controle deixa 

de fazer sentido, não os afeta mais. É como se o crelazer, o mundo imaginário, o pensamento mudo e os 

diários fossem uma suspensão no “mundo real” mencionado por Mekas.   

Dentro de todas essas ações que desmancham limites sutis entre arte e vida, há a criação de mundos 

imaginários, fluxos diretos com a vida, resgate de elos perdidos, etc. O que todas essas obras têm em comum 

é a construção de uma relação de abertura, proposições de possibilidades a partir do relato de uma 

experiência. A vivência dos artistas formam um diálogo direto com a vida de quem entra em contato com 

esses trabalhos revelando a potência subjetiva presente no cotidiano de qualquer pessoa.  

A possibilidade de recriar o mundo é o que poderíamos chamar de vingança da arte. Não se trata de 

uma vingança violenta, agressiva, mas sutil.  Trata-se de uma vingança sem confronto, que não se subordina 

ao modo de vida enquadrado pelo status quo, mas permite com que se viva bem e melhor, de acordo com as 

próprias premissas.  
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Bye Bye Brazil 
 

Eduardo Subirats (NYU) 
 
 
1. 

Em 2011, no inverno do hemisfério sul, a arquiteta paulista, Anália Amorim, e eu 

mesmo preparamos um projeto de exposição intitulado “As arquiteturas da civilização 

brasileira”. Estava centrado em torno de “Oito Arquitetos Brasileiros”: Lucio Costa, Affons o 

Eduardo Reide, Roberto Burle Marx e Oscar Niemeyer, João Vilanova Artigas, Lina Bo, João 

Filgueiras Lima (Lelé) e Paulo Mendes da Rocha. O projeto tinha um formato plenamente 

afirmativo. Mas também provocador. Uma homenagem à cultura moderna do Brasil e a sua 

arquitetura, em especial à que não arrogava para si signos unívocos de identificação nacional 

e nacionalizadora. Ao mesmo tempo em que desafiava um futuro cheio de obstáculos com 

um gesto de soberania e espírito crítico que iria molestar os protagonistas da cultura paulista 

e brasileira mais próxima dos círculos de poder corporativo. Em todo caso, o conceito e a 

forma desta exposição encontrou uma acolhida surpreendentemente calorosa quando a 

apresentamos a uma serie de intelectuais e centros educativos: A Escola da Cidade, o Museu 

da Casa Brasileira e a Revista Vitruvius, entre eles. Animados por tão sorridente apoio, 

pusemo-nos a trabalhar.  

A exposição deveria estender-se ao longo de cinco espaços, diferenciados quanto a 

seu conteúdo e a sua expressão. O hall de entrada seria ocupado por um grafiti de três x 9 

metros de tamanho. Este deveria relatar uma serie de aspectos da vida contemporânea em 

uma megalópole pós-colonial: a intensa vitalidade expressiva da capital cultural da América 

Latina, junto a suas dramáticas desigualdades e seus conflitos sociais, e as violências que 

estes geram junto a paisagens de guerras e destruição globais contemporâneos. Também 

devia mostrar os ícones do poder corporativo que administra estes conflitos em escala 

mundial. Uma visão ao mesmo tempo apocalíptica e maravilhosa da megalópole tropical. 

No teto deste hall introdutório pensávamos pendurar uma gigantesca sucuri: símbolo 

do poder cosmogônico feminino de criação nas cosmologias amazônicas. Essa anaconda era, 

ao mesmo tempo, a Cobra Norato do poeta Raul Bopp que, desta maneira, celebrávamos 

como a origem mitológica e literária das poesias e arquiteturas da civilização brasileira 

moderna. 



 
 

A primeira sala seria inteiramente dedicada à Antropofagia como evento gerador dos 

projetos culturais brasileiros mais relevantes do século vinte, tanto na música e na poesia, 

como também na arquitetura, na pintura e, não em último lugar, na filosofia. Pensávamos 

em reproduzir, sobre o piso desta primeira sala, os aforismos do Manifesto Antropófago de 

Oswald de Andrade, para te-los presentes como o fundamento sobre o qual temos os pés. As 

paredes deste espaço deveriam mostrar os óleos de Tarsila do Amaral que lideraram a 

revolução antropofágica: Antropofagia, Abaporu, A Negra, A Lua... Junto a eles, queríamos 

render tributo a aqueles quadros anteriores que Tarsila havia dedicado às paisagens urbanas 

de São Paulo e às favelas de Rio, quadros que traduzem aquela visão cálida e humanizada da 

cidade, a arquitetura e seu diálogo com a natureza, que foi logo assumido pelos grandes 

arquitetos do Brasil, sem exceções. 

Nesta primeira seção, pensávamos em incluir uma serie de óleos e litografias de 

Roberto Burle Marx. E tomamos esta decisão por considerar que é precisamente este 

paisagista e urbanista quem formulou o conceito mater da arquitetura moderna como obra 

de arte integral, dotada de uma função educadora e regeneradora da comunidade humana e 

urbana. E, por considerar que esta perspectiva era mais importante diante do futuro 

desenvolvimento insustentável das megalópoles pós-coloniais como Rio de Janeiro ou São 

Paulo, do que a respeito de seu passado. Dentre sua obra pictórica queríamos destacar seus 

grandes quadros expressionistas abstratos, mas também suas litografias dedicadas ao deus 

e trickster Macunaíma, de uma data relativamente tardia: 1985.  

 Nossa intenção era transparente. Queríamos por em manifesto a continuidade formal 

e metafísica que vincula entre si as teses do Manifesto Antropófago, a linguagem visual de 

Tarsila, o projeto cultural de Mário de Andrade, com a concepção da metrópole e da natureza 

de Burle Marx, seu desenho paisagístico e seu conceito de civilização brasileira e mundial. 

Éramos perfeitamente conscientes de que esta interpretação centrada na Antropofagia se 

rebelava contra o mainstream de uma geração pós-moderna que não apenas a havia 



reduzido, em uma das recentes bienais de arte de São Paulo, a uma apologia do consumo 

indiscriminado da junk food das indústrias culturais globais, mas que, além disso, lhe dava 

uma importância duplamente periférica e duplamente subalterna em relação a uma “Post 

Art” norte-americana, provincialmente celebrada como expressão suprema do espírito 

moderno. Mas havia outros aspectos sugestivos nesta inclusão. 

Anália destacava que a realidade artística a qual Burle Marx havia dado forma não 

partia, em primeiro lugar, do desenho cubista, como a crítica apegada aos dogmas da 

primazia linguística da abstração moderna, quer dizer, da “Escola de Paris”, havia repetido 

propagandisticamente até a náusea. O princípio criador de seu paisagismo e de seu 

urbanismo como obra de arte integral era a capacidade de reprodução e de crescimento do 

mundo vegetal, e de sua expressividade autônoma: um motivo que se relacionava 

diretamente com as “Visões do Paraíso” de Tarsila do Amaral e de Oswald de Andrade e, 

mais especificamente, com a ênfase simbólica e política de ambos os artistas no mundo 

feminino e frutificador, e com o “Matriarcado do Pindorama” como sua expressão 

programática no Manifesto Antropófago. Um céu estrelado da noite amazônica, com os 

murmúrios da selva e os ritmos do Choros n. 10 de Villa Lobos deveria acompanhar 

musicalmente a travessia desta primeira sala. 

Seu espaço estava concebido como uma passagem de iniciação à modernidade 

artística brasileira do século vinte. Sem embargo, era a segunda sala a que expunha o relato 

principal da exposição: os protagonistas da arquitetura dessa modernidade, os “Oito 

arquitetos brasileiros”. Deveria mostrar-se, ao longo de uma sequencia de grandes 

fotografias, uma seleção das obras dos grandes arquitetos brasileiros do século vinte.  

A este propósito, insisti em uma condição formal. Esta exposição era fotográfica e as 

fotografias não deviam estar concebidas nem desde uma perspectiva técnica, nem tampouco 

de perspectiva profissional, por considerar este ponto de vista técnico e formal como parte 

da ideologia neoliberal pós-moderna, reproduzido pelas máquinas modernas, que haviam 

sequestrado o espírito artístico destes arquitetos brasileiros precisamente. As fotografias 

não deviam imitar nem competir com os formatos triviais das revistas internacionais 

especializadas. Ao contrário, teriam que assumir uma liberdade e uma autonomia 

expressivas. Deviam ser individuais, subjetivas e pessoais. Além disso, o fotógrafo devia 

deixar manifestos os vínculos da arquitetura com a cidade, com a natureza e com a vida 

cotidiana. E inclusive, em obras tão distintivas como a Igreja de São Francisco de Niemeyer, 

a Faculdade de Arquitetura-USP de Vilanova Artigas, o MASP de Lina, e o Museu Brasileiro 



de Escultura de Mendes da Rocha, devia mostrar os sinais do irresponsável abandono e 

decadência, dos quais estes monumentos têm sido, e são ainda, um v ergonhoso espelho.  

 

 

 
 

Projeto: As Arquiteturas da Civilização Brasileira.  
Hall: “A Cobra e o Grafite”. Croquis de Anália Amorim  

 
 

A terceira sala era, sem dúvida, a mais polêmica de toda a exposição. E a que ia 

despertar as maiores reticências por parte de seus possíveis patrocinadores. Seu título, por 

si só, dava o que pensar: “koeaanisqatsi”. Na literatura oral do povo hopi, sucessivamente 

destruído pelo colonialismo espanhol e britânico, a palavra koeaanisqatsi designa uma 

situação terminal de desordem e desintegração que, e primeiro lugar, afeta os valores 

religiosos e os costumes da comunidade, mas que compreende, ao mesmo tempo, a 

interrupção dos ciclos de reprodução da natureza, e cujas últimas consequências atuam 

destrutivamente sobre a humanidade inteira e sobre a totalidade do cosmos. Koeaanisqatsi 

significa um desequilíbrio radical do ser concebido de um ponto de vista cósmico e 

espiritual, sob cuja influência o ser humano acaba destruindo-se a si mesmo. Queríamos nos 

apropriar deste significado apocalíptico em um sentido reflexivo e esclarecedor. 

No interior desta sala, pretendíamos instalar três grandes telas e mostrar 

simultaneamente três vídeos. Em paredes opostas, as telas maiores ofereceriam o espetáculo 

de um amanhecer mágico e misterioso, respectivamente na selva amazônica e na cidade do 

Rio de Janeiro. Estes dois primeiros documentários refletiriam as mudanças da luz 

matutina, o lento despertar da vida animal, vegetal e urbana nas primeiras horas da manhã, 



e culminariam com o burburinho do meio dia nas ruas e praças da grande cidade, e com a 

espessura da selva, seus lagos e seus rios. Os filmes deviam conter uma celebração da beleza 

do ciclo solar desde o amanhecer até o anoitecer. Mas, ao cair da noite, ambos os 

documentários deviam refletir uma mudança emocional da forma. Teriam que mostrar a 

miséria da vida suburbana e a degradação ecológica da selva, deviam terminar com a visão 

das queimadas da floresta úmida e da violência militar nas grandes favelas do Rio, teriam 

que confrontar abertamente a tensão do mundo moderno entre seu poder tecnológico e 

militar, e sua destruição massiva de vidas humanas e da natureza. 

A terceira tela, reservávamos para o grande mundo do espetáculo global: os 

bombardeios de Bagdá e Kabul, o genocídio químico de Fallujah, os deslocamentos militares 

de milhões de seres humanos para os novos campos de concentração, do século vinte e um, 

no Oriente Médio e na África, o esmagamento militar das manifestações democráticas em 

todo o mundo… Era uma visão da violência corporativamente administrada, que preside o 

sangrento espírito da história universal em sua etapa terminal.  

Anália insistiu em projetar no teto desta sala as formas e as cores mágicas de uma 

aurora boreal. No piso, iríamos colocar os troncos retorcidos pelas queimadas que Franz 

Krajberg elevou a obras primas de resistência artística contra a destruição estadisticamente 

administrada da selva amazônica e do ecossistema global. Krajberg era nossa citação final 

da “Civilização brasileira”. Um dispositivo de som permitiria sintonizar os ritmos musicais 

dos três relatos.  

O conceito subjacente a esta instalação integrava uma tecnologia avançada de vídeo, 

som e cenografia a serviço de uma experiência estética única, esclarecedora e exemplar. O 

efeito psicológico das paisagens e seus múltiplos signos de sedução, beleza e terror devia ser 

um verdadeiro choque. Exatamente o objetivo oposto ao da administração letárgica da arte 

nos festivais e bienais internacionais como um espetáculo de ficções indiferentes ao mundo, 

destinado a liquidar toda experiência esclarecedora e expressiva da realidade.  

Finalmente, havia que se definir a Sala Quatro. Este espaço devia abrir-se aos dilemas 

que a tecnologia, o urbanismo e a arquitetura têm que desenvolver e expor necessariamente 

no mundo contemporâneo. E era a sala que confrontava o visitante com uma marcha da 

história universal, que hoje é explicitamente nihilista, suicida e cínica. Por isso, também 

teria que ser o lugar no qual, através de tentativas, se ofereceriam as soluções aos conflitos 

civilizatórios que se formulavam na instalação do conjunto da exposição: a destruição 

industrial dos ecossistemas, a expansão urbana descontrolada gerada por uma desenfreada 

acumulação de capital, e a violência e o desespero coletivo como suas necessárias 



consequências. Nesta última sala, teríamos que sintetizar o potencial reflexivo e alternativo 

de nosso projeto. Era a janela aberta ao futuro, que abríamos à participação coletiva e 

especialmente aos estudantes e professores da Escola da Cidade. Significativamente, nunca 

se chegou a cristalizar seu perfil.   

A incapacidade de definir a arquitetura como projeto humano, frente a um 

crescimento vertiginoso e irresponsável de nossas cidades, selava com seu silencio o limite 

intelectual daquela exposição e do próprio futuro da civilização brasileira. 

 
2. 

No processo de seu financiamento, o projeto daquela exposição, As Arquiteturas da 

Civilização Brasileira, pareceu evaporar-se por artes de encantamento. Nunca cheguei a 

saber suas causas. Minha primeira reação foi associá-las com a antiarquitetura e a 

antiestética globais instaladas nos centros de poder financeiro e da administração cultural 

do Brasil. Associei-as a estes mesmos indivíduos que desejariam que o projeto de Brasília 

jamais houvesse existido. Associei-as aos interesses que favorecem o abandono dos 

monumentos mais representativos da arquitetura brasileira do século XX a um processo de 

deterioração e destruição espontâneos. E associei-as às instituições responsáveis pela 

limitação profissional da arquitetura a um construtivismo afastado de qualquer dimensão 

reflexiva sobre a natureza, a história e a vida humana.  

Em qualquer dos casos, era óbvio que a combinação de uma celebração da 

originalidade da arte e da arquitetura brasileiras do século vinte, ligado a uma historiografia 

rigorosa e a um projeto intelectual consciente dos dilemas ecológicos e sociais que o Brasil 

ia atravessar necessariamente no que ainda era seu futuro, não era algo que pudesse aceitar 

de bom grado uma burocracia imbecil e corrupta empenhada nos megaprojetos corporativos 

para o Mundial de Futebol e para as Olimpíadas, e em um conceito social e ecologicamente 

irresponsável de arquitetura e civilização. 

Mas o fracasso deste projeto de exposição e debate públicos só realçava sua verdade: 

reclamar una tradição artística e intelectual reflexiva; quebrar as estratégias globais de 

homologação hemisférica de uma arquitetura e de uma cultura pós-coloniais; romper o 

destaque unilateral de um ou outro arquiteto em uma competência de stars chamada a 

dissolver o vínculo intelectual, ético e artístico que os uniu, a todos eles, sob um mesmo 

projeto social e nacional; revalorizar os significados, tanto formais, como intelectuais e 

políticos que lhes conferem um caráter exemplar; recuperar a memória de um passado que 

permitisse confrontar os novos dilemas que lhes atiram as crises sociais, ecológicas e 

militares do presente e do futuro. 



 
 
3. 

Em 2012, diante da vacilação dos dez autores contribuintes do catálogo daquela 

frustrada exposição decidi escrever um ensaio de despedida do Brasil. Era certamente uma 

dessas miradas reflexivas, pessoais e subjetivas que a academia exclui como não científicas 

e a indústria editorial comercializa como ficção. Sem embargo, harmonizava perfeitamente 

minha visão do caráter único da civilização brasileira através de uma serie de vozes que havia 

conhecido pessoalmente e que me haviam deixado uma impressão profunda: Burle Marx, 

Lina Bo, Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, entre outros intelectuais e artistas, célebres ou não. 

E à medida que escrevia meu ensaio As arquiteturas da civilização brasileira, compreendi 

que no fundo estava dedicando uma homenagem íntima, e ao mesmo tempo analítica, a 

esses homens e mulheres e a sua maneira poética de compreender o mundo.  

Era uma homenagem e uma despedida. Por isso encerro meu ensaio com uma citação 

do primeiro filme brasileiro que vi depois de minha última aula na Universidade de 

Barcelona com um grupo de arquitetos brasileiros que me levaram pela primeira vez a São 

Paulo: Bye bye Brasil de Carlos Diegues. 

Como Diegues, e como os intelectuais e artistas que cristalizaram a vanguarda do 

Tropicalismo, e igual a Mário de Andrade como modelo de recepção e de conservação 

poéticas e materiais das memórias culturais do Brasil, e seguindo os passos da poética de 

João Guimarães Rosa, meu ensaio rende reverência às memórias e formas populares de vida, 

e ao intrincado diálogo entre o misticismo do índio, a força plástica e mágica do negro e a 

inteligência europeia romântica, enquanto concepção filosófica básica que subjaz à cultura 

brasileira do século XX. Em meus últimos parágrafos chamo a atenção para o happy end de 

Bye bye Brasil.  

Seu protagonista, José Wilker, mais lembrado por seu apelido de “Lorde Cigano”, 

culmina suas aventuras épicas com uma visão de “florestas queimadas, empresas ilegais de 

exploração mineral, povoados indígenas dinamitados por aviões locais, cidades 

transformadas em centros de exploração de trabalho e em grandes prostíbulos…” Mas, 

diferentemente da selva amazônica devastada, sem suas icamiabas e sem seus espíritos, que 

preside o final trágico do herói da nossa gente, Macunaíma de Mário de Andrade, este Lorde 

Cigano coroa sua carreira épica com um feliz final. Ou com algo que parece sê-lo.  

Na última cena do filme, este Lorde reaparece com um gesto triunfante ao volante de 

um caminhão pós-moderno avant la lettre: “um verdadeiro circo eletrônico, com música 



pop norte-americana em seus alto-falantes, no lugar da magia e do erotismo da cultura 

popular, e no lugar dos mistérios da selva amazônica.” 

Meu ensaio era uma despedida. Deixava manifesto, sem necessidade de pronuncia -

lo, o vazio intelectual que a ditadura militar havia deixado sobre duas gerações sucessivas. 

E, implicitamente, colocava em questão a banalidade subjacente à adoção do pós-moderno 

como signo de identidade de uma nova elite espiritualmente subalterna. Mas o faz através 

de uma reconstrução do caráter exemplar da intelligentsia brasileira, representada por 

Heitor Villa Lobos, João Guimarães Rosa, Lina Bo, uma interpretação atravessada por um 

entusiasmo que a geração nascida sob a ditadura havia perdido. E por causa dessa mescla 

expressionista de análise crítica e entusiasmo o ensaio foi recusado pelas editoras mais 

significativas de São Paulo. Uma delas, a mais chique de todas essas editoras, expos seu juízo 

categórico neoliberal: publicamos arquitetura, sempre que tenha o prólogo de um Kenneth 

Frampton qualquer, mas não aceitamos ensaios híbridos, que compreendam arquitetura, 

filosofia e literatura como uma única voz de um projeto de nação. 

Foi uma despedida com saudades, com regressos e com projetos de transformação 

interrompidos. Em duas ocasiões, fui honrado com convites dos meios intelectuais do Brasil. 

Ambas em 2013. Primeiro aproveitei a oportunidade oferecida por um congresso sobre 

museus, no Rio de Janeiro, para render homenagem à museologia radical de Lina Bo, com 

a conferencia “Museus, Musas, Memórias”. Em Brasília, li uma conferencia em homenagem a 

Oscar Niemeyer, que meses antes havia publicado em uma revista literária de Berlim: 

“Macunaíma em Brasília”, convidado por uma sociedade de filósofos e filósofas independentes, 

conhecida como FIFI. Hoje agradeço à Leca Kangussu, pelo convite para este reencontro com 

a cidade de Ouro Preto. Talvez seja um recomeço. 

 
 

Tradução de Imaculada Kangussu 
 
 

 



Arquitetura e arte visual a partir de intervenções em ambientes 
privados: microvinganças e microssacrifícios espaciais  

 

Miguel Gally (UnB) 
 

O tema da nossa apresentação gira em torno daquilo que entendo como intervenções 

em espaços privados em franca aproximação às intervenções artísticas em espaços públicos. 

Trata-se de ampliar o quadro teórico do Ambiente das Artes Visuais desenvolvido por nós 

em outros estudos (Gally 2010; 2015) testando em que medida arte visual e arquitetura 

coincidem quando pensadas espacialmente. Partiremos de intervenções arquitetônicas que 

aparecem nos filmes Medianeras (2011) de Gustavo Taretto e em O homem ao lado (2011) 

de Mariano Cohn & Gastón Duprate; e dos projetos de intervenção artística em ambientes 

privados Bemstarp (2013-) e El Treco Lux (2012-) do coletivo M&M. Dentre outras questões 

propomos explorar: a tensão entre as compreensões de arte pública, arte em espaço público 

e arte em espaço privado/doméstco como a intersessão mais intensa entre arte visual e 

arquitetura na atualidade; se é possível falar de uma boa/justa vingança espacial; os sentidos 

e limites de uma vingança contra/sacrifício de objetos e não de/contra pessoas, deuses ou 

animais. 

 

1. 

Se há alguma coisa que pode resumir uma definição de vingança, talvez seja a 

violência. Porque a vingança é um tipo direcionado de violência, com uma intenção precisa; 

mas  aberta, por sua vez, a uma reação do tipo “contra-vingança”. Ou seja, quando há 

vingança não há sacrifício, entendendo o sacrifício justamente como uma violência contra 

alguém ou algo que não pode se vingar ou ser vingado por outro (GIRARD, 19721). Nem há, 

por exemplo, uma vingança por acaso, ou uma vingança sem querer. Os motivos variam à 

exaustão, mas há também, além da origem da vingança, o destino dessa ação, seu ponto final 

ou de chegada. Pode ser uma vingança de homens contra homens, penso no cangaço, onde 

o ciclo de ação e reação violentas podem envolver gerações. Há a violência de deuses contra 

homens, penso no “couro” do candomblé ou umbanda, uma espécie de vingança moderada, 

                                                 
1  Para ele (GIRARD, 1972), o sacrifício envolve uma vít ima que não pode se vingar ou ser vingada. Nesse sentido 
o sacrifício está v inculado a uma v iolência primordial (fundadora da cultura ou conciliadora para uma 
coletividade), de todos contra um, e da eleição de um bode expiatório; nesse sacrifício se projetam as violências 
anteriores (indiscriminadas), suprimindo -as e reunindo os demais. 
 

http://www.imdb.com/name/nm1286935/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1287124/?ref_=tt_ov_dr


sendo talvez mais um alerta vingativo. Lembro-me também da violência dos homens contra 

deuses, da imagem esculpida do Santo Antônio de cabeça para baixo e mesmo, se isso não 

for suficiente, mergulhado num copo de água, para o santo atender ao pedido de um bom 

casamento. A violência envolvendo vingança entre homens e animais, pensada como um 

contra-ataque (e aqui até mesmo uma vingança entre animais poderia ser incluída). Outro 

tipo bastante complexo de vingança é a da natureza contra homens, quando falamos de um 

castigo dos céus ou da morte e não pensamos em deuses propriamente; há mesmo, mais 

raro, o inverso, a vingança de homens contra a natureza: a história de um homem que atirou 

com espingarda na chuva correu na primeira metade do século passado por uma cidadezinha 

do interior de Pernambuco: um senhor que depois disso ficou mal visto pelo resto da 

sociedade. A vingança do homem contra a morte e sua finitude me parece uma constante em 

sua história, mas tenho dúvidas se se trata de uma vingança propriamente... não sei. Minha 

pretensão aqui não é, entretanto, nenhuma taxonomia das vinganças nem contribuir para a 

construção de uma filosofia da vingança. Nesse contexto amplo e apenas superficialmente 

tocado, gostaria de refletir sobre a possibilidade de existir a vingança de homens contra 

objetos na medida em que eles são ou geram espaços ou ambientes privados. Ou seja, 

estamos especulando sobre novos espaços privados ou espaços criados através de uma 

vingança contra objetos. Separei algumas situações onde percebo essa criação espacial. 

 
O cenário é a Casa Curutchet, Boulevard 53, Nº 320, entre 1 y 2 , Buenos Aires, Projeto Le Corbusier (1948), listada desde 
1 987 como Patrimônio Histórico Nacional da Argentina 2 e uma suposta casa vizinha. De costas, Leonardo pedindo para 

                                                 
2 Para mais detalhes, ver: planta virtual Casa Curutchet, Boulevard 53 Nº 320, entre 1 y 2, Projeto Le Corbusier 
(1948), execução Amancio Williams, cliente Pedro Domingo Curutchet, 



que Vicente interrompa a abertura da janela. Para cenas escolhidas do filme completo, acessar: 
https://www.y outube.com/watch?v=GJi3At95e8k (0min40s – 1min40s; 8min 36s – 9min37 s). 

  

Outro filme não menos interessante que traz também a criação desses novos espaços 

privados é Medianeras (2011) de Gustavo Taretto. Aqui o enfoque é mais na cidade como 

um todo, nas irregularidades estéticas e éticas da cidade como reflexo daquilo que é mais 

humano, e na responsibilização da arquitetura e dos empresários da construção civil como 

fonte certa de todos os males modernos, desde fobias e neuroses, passando pelo 

sedentarismo, pela depressão e pela obesidade até as contraturas musculares e a 

incomunicabilidade entre as pessoas. É um filme sobre a vida urbana e sua poesia, marcada 

por encontros fortuitos e muitos desencontros, pela busca de um amor e de uma companhia 

agradável para a vida, mas também pela decisão que mudará a vida dos dois principais 

persongens: abrir janelas não planejadas enão autorizadas onde a linha reta e lisa das 

empenas gigantes predomina: 

 

 
Cenas escolhidas do filme completo, acessar:  https://www.youtube.com/watch?v=8ja-vEbiY1cMedianeras, trechos 
2min47 s – 4min26s; 1 h06m49s – 1 h09m25s). 
 

                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=lK-ImEIhhvs. Desde 1987 na lista de Patrimônio Histórico Nacional da 
Argentina, desde 2010 declarada expropriável e patrimônio cultural. Desde 1988 funciona como Colegio de 
Arquitectos de la Plata. Aguarda desde 2011 resposta para figurar na lista de patrimônio cultural da Unesco. 
(Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Curutchet  e fotos do site 
http://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Curutchet ). 

https://www.youtube.com/watch?v=GJi3At95e8k
https://www.youtube.com/watch?v=lK-ImEIhhvs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_de_Arquitectos_de_la_Plata&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_de_Arquitectos_de_la_Plata&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Curutchet
http://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Curutchet


Um último exemplo, agora fazendo um recrete mais intimista, retornando à escala da 

arquitetura em direção ao design e aos objetos, gostaria de citar duas obras do coletivo 

M&M: Bemstarp (2013-) e El Treco Lux (2012-): 

 

 

 

 

 



 



 
Coletiv o M&M. Fotogafias: Miguel Gally  

 
. 

São intervenções em objetos privados, mais precisamente geladeiras, sem 

conhecimento dos seus proprietários, no sentido de alterar a ordem da grafia das suas 

marcas, utlizando tão somente suas próprias letras autoaedisvas e sugerindo sentidos mais 

amplos para esses mesmos objetos. Uma provocação estética, que passa muitas vezes 

despercebida, como a própria geladeira no contexto da cozinha, sem a qual, hoje em dia, 

nem imaginamos lidar com os alimentos e a comida pronta. 

 

2.  

Em todas essas situações estou situando vingança espacial num âmbito meramente 

privado, mas veremos que essa criação guarda traços que são próprios das intervenções em 

espaços públicos ou pensada enquanto arte pública. Arte pública tem sido tematizada mais 



intensamente nos últimos 20 anos. Dentre as definições de alcance mais amplo como 

entender a arte como necessariamente política, não no sentido agonístico, mas enquanto 

promovendo ou resistindo a essa ou aquela organização sócio-cultural (MOUFFE, Ch. 2005; 

2013); ou enquanto um tipo de violência social preocupada em igualdade social 

(MITCHELL, W. 1990, p. 47), gostaria de destacar aquela proposta por Hilde Heyn (1996), 

uma das primeiras a atualizar a discussão sobre o sentido de público ou publicizável nas 

artes. Para ela, o domínio privado da arte não é apenas o espaço do museu/galeria (mesmo 

que aberto a uma visitação pública), mas, sobretudo, a relação privada baseada na 

introspecção que a arte pode provocar; e que orientou algumas definições de arte, como o 

fizeram por tantas vezes as Estéticas baseadas no gosto, na contemplação ou no êxtase 

místico. 

O tema do nosso artigo gira em torno daquilo que passo a chamar de intervenções em 

espaços privados em oposição às intervenções próprias das artes públicas. Segundo Hein 

(1996), um dos principais propósitos da arte pública é a instauração de um debate, de um 

diálogo aberto, cujo desfecho pode ser um consenso, mas não necessariamente. Nesse caso, 

a arte experimentada de uma perspectiva privada, mesmo podendo ter um alcance universal, 

mas como contemplação, por exemplo, não geraria nem seria gerado por debates ou 

diálogos. Hein fala de arte privada pensando em uma experiência pessoal e intransferível. 

Publicizável talvez como experiência da própria liberdade do pensamento, mas ela não 

investiga esse caminho. O que trago para discussão é, portanto: como intervenções em 

espaços privados, como nos filmes Medianeras (2011) de Gustavo Taretto ou em O homem 

ao lado (2009) de Mariano Cohn, são igualmente provocadoras enquanto instauradoras de 

diálogo e debates, embora realizem pela ação uma construção espacial peculiar. Ou seja, 

proponho uma análise não do filme propriamente, mas de algumas situações em que 

vinganças espaciais são realizadas. Seriam elas públicas mesmo acontecendo em espaços 

privados, como em quartos de dormir, salas de estar e cozinhas tal como surgem, ainda, no 

Coletivo M&M: mais precisamente nas intervenções Bemstarp (2013) e El Treco Lux  

(2012)? Pode se tratar de uma mera negação daquilo que se tem assumido como arte pública, 

sem recair numa arte introspectiva (e privada), ou seja, sem retomar a afirmativa inicial, 

embora preocupada com um impacto privado e positivo? 

Nossa questão central, então, é: que espaços são criados nesses casos de clara reação 

violenta em e contra ambientes privados? Ou seja, voltamos nossa atenção não tanto para 

as repercussões morais e políticas de uma arte reativa ao Império e suas formas ou entendida 

como forma de sociabilidade/interstício social (enfim, da arte como resistência, Cf. A. 



BADIOU, 1998, 2008; N. BOURRIAUD, 2001), ambas simbolizadas em ações particulares, 

dando margens certamente para se entrar em questões coletivas não introspectivas. Por 

exemplo, ao vingar a insensibilidade de paredes que teriam oprimido a sua vizinhança, se 

estaria também vingando o tombamento público feito por autoridades argentinas da Casa 

Curutchet projetada por Le Corbusier em Buenos Aires. A vingança contra as gigantescas 

empenas cegas e mudas que ganham olhos e ouvidos com as janelas improvisadas criticam, 

de uma perspectiva simbólica, uma política de habitação que massacra seus moradores. A 

vingança, ainda, contra as cozinhas “objetos” é também uma vingança contra os excessos 

próprios das sedutoras cozinhas vitrines fazendo lembrar que geladeiras são, de fato, a 

grande luz e luxo (el treco lux/eletrolux) e geradora de grande bem estar na vida doméstica 

(bemstarp/brastemp). Prestaremos atenção, entretanto, ao espaço privado, individual e 

necessário criado a partir de tais intervenções espaciais. O alcance do diálogo provocado (da 

universalização das repercussões) é importante e aproximam tais eventos artístico-

arquitetônicos de origem primariamente privada a um debate público e mais amplo. No 

entanto, esses espaços criados não são apenas uma representação da evidência da 

importância do conforto para a vida ou uma mera crítica simbólica. São também lugares 

criados à força contra objetos (depois contra imagens) dando origem a espaços artísticos 

situados entre arquitetura (design) e arte visual.  

 

3. 

A noção que gostaria de propor como referência para entender a existência dessas 

hipotéticas microvinganças espaciais é a de “descontar”. “Descontar”, aqui, seria uma 

maneira não planejada e improvisada de se vingar contra objetos. Enquanto opção 

dramática de compreensão pode ser comparada livremente àquela dos embates dos 

repentistas e emboladores, quando se desconta não em objetos, mas em pessoas e em sua 

personalidade, com impropérios, piadas, insultos e embaraços forjados. Para a tradição dos 

estudos clássicos, essa origem dramática da poesia viva do repente pode ser, eu especulo 

aqui livremente, comparada àquela tradição perdida que supostamente deu origem ao teatro 

antigo e que ficou conhecida como sendo o canto amebeu dos pastores nômades da Grécia 

Arcaica. O improviso alternado, que no Repente e na Embolada assumem traços violentos 

na fala, coincide com a ação improvisada e violenta dessas intervenções espaciais. Quando 

se desconta, se retira algo (negativo) para se abrir (positivo)! Essa dimensão positiva e 

prospectiva é, me parece, algo importante para se entender essas intervenções espaciais. 

Mas seriam elas propriamente microvinganças ou microssacrifícios espaciais? Essa questão 



me parece decisiva como pano de fundo, porque enquanto crítica simbólica podemos falar 

de vingança, afinal o ciclo ação-reação está assegurado. No filme O homem ao lado, o buraco 

na empena é aberto a contragosto de Leonardo, depois fechado a contragosto de Vicente, e 

o ciclo só é interrompido quando um deles morre. Em Medianeras, parece mais um 

sacrifício, porque o objeto não reage, apenas parece aceitar seu novo destino. 

Essa tarefa de descontar em objetos que são paredes/muros ou geladeiras dão muito 

a pensar, e podem provocar um diálogo amplo e público, assumindo posturas políticas 

claras, e certamente o fazem porque tais paredes e geladeiras podem sempre ser encaradas 

simbolicamente. E aí tais intervenções privadas ganham traços de arte pública, se 

quiséssemos seguir a posição de H. Hein. Mas tais intervenções são também microcriações 

espaciais que tornam a vida dessas pessoas mais feliz, confortável e aliviada. Seja como ações 

jocosas e desconcertantes. Seja, no caso das janelas improvisadas, permitindo a entrada de 

mais luz e ventilação. Criam-se, assim, outros ambientes privados enfim moráveis, ou 

habitáveis.  

O arquiteto e artista austríaco Friedensreich Hundertwasser incentivou fortemente 

que as janelas das casas e prédios não fossem padronizadas, que tal padronização gerava 

reações negativas, passivas e ativas, na população, desde o alcolismo ao vandalismo. 

Hundertwasser provocou todos a pintar por si o lado externo das janelas nas fachadas 

através de suas janelas até onde o braço de cada um alcançava para que cada um tivesse sua 

fachada diferente (1990). Trata-se, evidentemente, de uma crítica conhecida à arquitetura 

modernista e sua herança (ou ressaca), contra o homem médio e o espaço mínimo que 

nivelou todos para que se democratizasse o acesso a moradias supostamente dignas, 

pensando na necessidade de todos em ter um abrigo, sem ficar ao relento ou dividir o mesmo 

espaço com muitas pessoas. Para isso de padronizou quase tudo, até as janelas, para ele um 

elemento arquitetônico que poderia e deveria ser preservado em sua individualidade. Ao se 

enfatizar essa crítica ou essa contraposição, ou seja, a negatividade dessas intervenções 

privadas propostas por Hundertwasser, perde-se o ponto mais importante da sua proposta: 

permitir e provocar que as pessoas assumam suas janelas como suas, diferentes daquela do 

vizinho ou da rua.  

As intervenções espaciais são reações críticas (negatividades que envolvem 

coletividades) e assim seriam microvinganças espaciais, mas são também criações cirúrgicas 

(positividades domésticas) e assim seriam microssacrifícios espaciais. Elas surgem sempre 

quando se desconta em objetos particulares ao mesmo tempo em que cria ambientes 

privados mais alegres e livres. São espaços improvisados entre arte visual e arquitetura que 



tornam mais habitáveis e moralmente aceitáveis nossos espaços domésticos. Pensar essas 

microespacialidades criadas com esses objetos do modo como conduzi é recorrer a 

ferramentas teóricas modernas, porque é ainda na relação com homens que sugeri a 

presente leitura. Outra possível seria pensar tais v inganças espaciais como objetos que 

possuem uma vida independente, autônoma, a partir da relação ou conexão que eles 

poderiam criar entre eles, o que permaneceria, pelo menos indiretamente, na fronteira de 

outra espécie de vingança cada vez menos distante da ficção: a dos objetos contra homens. 

Haveria ainda a vingança de objetos contra objetos, pensados desde os pressupostos da arte 

generativa, de dispositivos inteligentes, sensores, transmissão sem fio, etc., lembrando que 

as conexões entre as coisas em breve vão superar em muito a quantidade de pessoas e 

equipamentos, construindo uma grande rede de objetos interligados e capazes de reagir uns 

aos outros independentemente das intenções humanas (Cf. Floridi, L. 2013) talvez tornando 

o modo vingança de reagir um padrão. Ainda não sabemos, vale a especulação, mas isso eu 

deixo para outro FIFI...  
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Mata-Clark em cima do muro de Berlim  
por Lebbeus Woods em 2013: idiorritmias1 

 

Frederico Canuto (UFMG) 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a vingança em termos espaciais, atre-

lando a palavra a conceitos como violência, sobrevivência e idiorritmia a partir de exempla-

res poéticos e históricos: os desenhos do arquiteto Lebbeus Woods, as obras/performances 

do artista Gordon Matta-Clark; o muro de Berlim e as Jornadas de Junho de 2013 ocorridas 

no Brasil. 

 

Vingança e violência 

A imagem da vingança é sempre atrelada a destruição e redenção. Vingar-se é destruir 

as imagens colonizadoras do imaginário na medida em que aos ganhadores, tudo é dado, 

inclusive a capacidade de imaginar. Os luddenistas, por exemplo, ao destruírem em pleno 

regime de industrialização no século XIX as máquinas têxteis que escravizavam seus corpos 

em um regime de trabalho de mais de 16 horas diárias ininterruptas criaram uma forte ima-

gem da vingança vinculada a destruição contra o controle e disciplinamento dos corpos na 

sua faceta mecânica. Manifestações usuais nas cidades brasileiras como as que hoje se assis-

tem em lugares de alta circularidade seja shopping center com os rolezinhos, seja na praça 

Sete de Setembro em Belo Horizonte com manifestantes ocupando vias de carros e ônibus 

protestando a favor da diminuição da tarifa de transporte através, detém e interrompem o 

fluxo do ir e vir das cidades a fim de fazer com que o impedimento da circulação se torne 

uma tática de guerra pela disputa do território da cidade. Ë o desenho em ocupação da vin-

gança contra o controle espaço temporal de corpos pelo desenho urbano. Todavia, apesar de 

serem estratégias e táticas capazes de criar novas imagens, não são capazes de singularizar 

um novo movimento imaginativo poético, pois são interrupções e não novos cotidianos, no-

vas rotinas. Assim, o propósito aqui é de pensar a vingança não em termos de negatividade 

e apagamento do que está, o que leva a um vazio que não preenchido leva, por sua vez, a 

repetição do status quo. Será tratada como positividade, o que ela pode vir a afirmar, o que 

                                                 
1 Trabalho faz parte da pesquisa "Urbanismo de Guerra: Narrativas de 2013", financiado pelo CNPq dentro do edital 

MCTI/CNPq No 14/2014. 



ela pode fazer imaginar em termos espaciais e mesmo, novos cotidianos. É pensar violência 

e destruição como motores criadores de imagens espaciais pela ação vingativa. 

Neste breve ensaio, e no contexto da pesquisa Urbanismo de Guerra: Narrativas de 

2013 que desenvolvo a respeito da relação imbrincada entre cidade e a guerra (civil, militar, 

aérea, entre outras) a partir do contexto das jornadas de junho de 2013, o objetivo é tomar 

quatro imagens – imagens advindas das artes plásticas, de momentos históricos e eventos – 

e transformá-las em canalizadoras através desta narrativa de novas imagens vingativas afir-

mativas. Novas imagens que apontam outras possibilidades territoriais para criação de vida. 

Em última instância, como coloca o filósofo francês Deleuze ao discutir a idéia de América e 

de um novo lugar presente no imaginário literário e poético da antiguidade europeia em 

relação ao continente americano recém-descoberto, é preciso liberar essas forças para que 

elas sejam capazes de apresentar e criar novos povos – e novos espaços destes mesmos (DE-

LEUZE, PARNET,1998). A vingança se relaciona aqui como desejo e criação. 

A capacidade destruidora da vingança assim deve ser redimensionada. Um primeiro passo 

então deve ser dado ao considerar mais do que negação, a destruição do espaço construído 

é sinônimo de sua própria sobrevivência. Vingar é produzir vida, ainda que esta esteja num 

momento gestacional.  

O filósofo francês Henri Lefebvre em seu mais famoso livro La Production de l'espace 

de 1974 (LEFEBVRE, 1996) é certeiro ao afirmar o caráter social do espaço. Com toda uma 

vida centrada na compreensão das relações territoriais que o capitalismo é capaz de produzir 

assim como nos momentos e modos como tal lógica pode ser subvertida, senão vencida, Le-

febvre é central porque numa letura marxista, centra sua compreensão não nos produtos (ou 

espaço construído) mas na produção (na maneira como socialmente construímos estes es-

paços subjetivamente, coletivamente). Ainda que o espaço seja sempre visto como categoria 

visual, ele só pode ser compreendido como produto da vida cotidiana se sua dimensão social 

for imbrincada neste raciocínio de modo indissociável. Por sua vez, o espaço só pode ser 

compreendido em sua potencialidade subversiva se determinadas reproduções de gestos e 

movimentos cotidianos forem considerados como dados que animam e produzem este es-

paço e que podem ser redimensionados e mudados. Assim, o espaço não tem uma compo-

nente  social, mas ele é socialidade em produção. Desta forma, destruir o espaço construído 

a partir da instalação de outras lógicas sociais é construir outras formas de encontros e novos 

espaço da vida.  

O arquiteto Bernard Tschumi, em seu livro Architecture and Disjunction, coloca num 

panfleto publicitário de 1976: “A arquitetura (e por conseguinte o espaço) sobrevive apenas 



onde ele nega o que a sociedade espera dele, quando nega a si mesmo transgredindo os li-

mites que a história dos vencedores colocou a ele” (TSCHUMI, 1995, 64). Assim, negar o que 

existe colocando em risco a própria sobrevivência é ato transgressor, é destruição iminente 

– logo, não completo. Como coloca o filósofo francês Georges Bataille, referência clara e re-

conhecida pelo arquiteto, em Erotismo: 

 
Trangressão abre as portas adentro do que está além dos limites usualmente observados, 
ainda assim mantendo os limites tal qual estão. Transgressão é complementar ao mundo 
profano, excedendo seus limites sem destruí-los. (BATAILLE, 2015, 127) 

 

Assim, exceder o limite, transgredir, destruir é sobre viver no sentido e que esta é 

viver uma nova vida. 

 

Idiorritmia 

Mas como liberar tais forças? Como criar novos povos? Para Roland Barthes, crítico 

literário, tal devir se dá no encontro que é a contemporaneidade, na idiorritmia. 

O escritor francês nos cursos e seminários do College de France entre 1976 e 1977 

publicados com o nome de Como Viver Junto invoca, ao discutir a relação de contempora-

neidade entre imagens diversas e separadas seja pela geografia ou história, uma imagem 

peculiar e amiga: o que ele denomina como fantasia. Fantasia que para o francês pode ser 

aterrorizante, como um pesadelo, ou no caso aqui de interesse,  

 
(...) uma volta de desejos, de imagens, que rondam, que se buscam em nós, por vezes 
durante uma vida toda, e frequentemente só se cristalizam através de uma palavra. (...) 
Uma fantasia de vida, de regime, de gênero de vida, daita, dieta. Algo como uma solidão 
interrompida de modo regrado: o paradoxo, a contradição, a aporia de uma partilha das 
distâncias” (BARTHES, 2003, 12)  

 
Tal partilha ele provoca numa excursão fantasiosa: um possível encontro entre três 

pessoas com muito em comum e que ajudaram a definir o Zeitgeist na Modernidade. Se 

Mallarmé, Freud e Nietzsche estiveram vivos numa mesma época e produzindo seus escritos 

mais importantes numa mesma época, podendo inclusive ter se encontrado numa mesma 

cidade – Viena, Berlim, Londres ou qualquer outra cidade européia – , uma vez que tivessem 

se encontrado se é que não o fizeram, o que aconteceu?! Se nunca se encontraram, como 

podem ter – cada um em sua forma e campo do saber específico – produzidos obras que 

dialogam tão fortemente?! 

Nesta provocação, um contexto europeu é construído por três autores que dividem 

apenas o mesmo tempo. Mas o mesmo poderia ser dito se fossem trazidos à baila outros 

autores que compartilharam esta mesma época ou o mesmo espaço ou nem mesmo isso. 



Como coloca Barthes, de quem um é contemporâneo? Ou em que medida um se faz contem-

porâneo do outro? Sua resposta: “O calendário não responde bem. (...) Desembocaríamos  

talvez neste paradoxo: uma relação insuspeita entre o contemporâneo e o intempestivo.” 

(BARTHES, 2003, 11-12). Para construir tal partilhamento, necessita-se transgredir institu-

cionalidades como a geografia e a história. 

Continuando a partir de sua provocação, a contemporaneidade para Barthes não é 

um tempo ou mesmo valor em si mas, de forma mais precisa, um tipo de relação baseada 

em afetos entre uns e outros que atravessa geografias e cronologias. A idiorritmia barthesi-

ana – ou o socialismo das distancias – é o que define a contemporaneidade e intempestivi-

dade, no sentido Nietzchiano: a capacidade de tocar e ser tocado a despeito de tempos e 

lugares, criando soberanias ou regimes de singularidade devido a estas mesmas intempesti-

vidades. 

Conceito criado na obra do autor francês Como viver Junto, é no encontro de autores, 

de idéias, na reconsideração da história não como o que já passou, mas como o que pode ser 

atualizado pelo encontro, é que aparecem idiorritmias, é território onde socialidades são cri-

adas: pactos frágeis e abertos.  

Socialidades atemporais porque não são sociedades que demandariam um ethos de-

finido com leis e instituições, mas sim relações constituídas por laços de afeto feitos a cada 

decisão, a cada corte, a cada contato a despeito de qualquer hierarquia e autoridade consti-

tuída.  

Neste sentido, a partir das incursões dos antropólogos Eduardo Viveiros de Castro 

(2011) e Mailyn Stratheim (2014) sobre os povos indígenas e suas maneiras de construir 

regimes de sensibilidade e coletividade pelo afeto e não mediado por institucionalidades, a 

idéia de socialidade encontra reverberações. A cronologia e território não são o que o olhar 

e o calendário alcançam, mas sim uma vivencia onde tudo e todos estão intrinsecamente 

relacionados como vivos, construindo pactos continuamente e de maneira fluida e desli-

zante. Rituais e decisões coletivas horizontais sob o olhar do cacique – não um líder, mas 

conselheiro – vem justamente auxiliar na construção de uma socialidade pelo que já passou 

e pelo que não está mais lá. Idiorritmias é a base rítmica e cotidiana em que as sociedade 

indígenas se fundam para o antropólogo brasileiro: não há história porque tudo é contem-

porâneo. Esta é a base para se empreender uma história: retornos, circularidade, re-

denções, vinganças e não linearidade. 

Assim sendo, a socialidade serve porque a vingança só é possível enquanto criação se 

for capaz de criar contemporaneidades. 



 

 

1974 

Idiorritmia  

Lebbeus Woods nasce no dia 31 de maio de 1940. Gordon Roberto Echaurren Matta 

nasce no dia 22 de junho de 1943. Em 13 de agosto de 1961, 21 anos completados de Woods 

e 18 anos depois do nascimento de Gordon, inicia-se a construção de um muro que dividirá 

uma cidade em duas. Em junho de 2013, 73 e 70 anos depois, as ruas são tomadas por causa 

de 20 centavos de real. O primeiro nasce em Illinois, o segundo em New York, a terceira é 

Berlim e o último é evento que ocorre em inúmeras cidades do Brasil. O primeiro torna-se 

arquiteto, o segundo, artista, a terceira, epítome de uma divisão ideológica, o quarto, a maior 

manifestação popular democrática e multitudinal brasileira. Nos anos 70, o primeiro aban-

dona a engenharia e decide trabalhar com arquitetura. Pouco antes, o segundo abandona 

seus estudos de arquitetura e ainda nos mesmo anos 70, sai do Chile e se muda para New 

York, para trabalhar com espaços periféricos e não visíveis como viadutos. Nos mesmos anos 

1970, mais precisamente em 1973, uma empresa da Alemanha Ocidental decide contratar o 

inventor do submarino individual usado para atravessar ilegalmente um dos rios que sepa-

ram a Alemanha Oriental da Dinamarca. E 40 anos depois, no Brasil, a rua torna-se palco 

de disputa violenta entre polícia e manifestantes pela diminuição do custo de mobilidade na 

cidade. Em 1976, o primeiro abandona definitivamente a engenharia e mesmo a pintura para 

se dedicar a arquitetura, trabalhando com projetos experimentais e teóricos. De 1974 a 1978, 

o segundo faz seus trabalhos mais conhecidos e em 1978, morre de câncer no pâncreas. Em 

2012, o primeiro morre aos 72 anos. O terceiro, deixa de existir de 1989: um evento que 

pouco ensina visto que mais e mais muros são construídos em outros territórios: Faixa de 

Gaza, favelas cariocas, fronteira entre México e EUA. O quarto, é clímax de processos de luta 

pelo direito a cidade que se estendem desde sempre na história do Brasil e mesmo, do 

mundo, produzindo por sua vez regimes de afeto multitudinários que desenrolam-se, por 

sua vez, em novas formas de viver e lutar. 

 
MOMENTOS 

Foods 

Do segundo: o pâncreas, glândula de 15 centímetros que faz parte do sistema tanto 

digestivo como excretor, localiza-se na barriga. Pâncreas e barriga. Em A Barriga do Arqui-

teto de Peter Greenway, o arquiteto do titulo é narrado pela barriga. Adorador da obra de 



Etienne-Louis Boullée, arquiteto de obras fantásticas como o Cenotáfio de Newton – estru-

tura esférica gigantesca pousada no meio de um campo vazio e intocado – o arquiteto pro-

tagonista do filme é sempre apresentado em contra-planos e fundos cujas formas são cheios 

redondos, ovais, as vezes deformados, enfim, próteses espaciais. Nem funcionais, nem sim-

bólicas; no filme, imagens que apontam para o espaço material tornado escultura. 

Em Roma, cidade que serve de locação para o filme, tais formas, não apenas devido 

ao tamanho ou tempo, mas ao modo como são apresentadas na narrativa, são linhas de fuga. 

A barriga de grávida da ex-mulher, as formas arrendondadas das estátuas romanas e tudo o 

mais são índice que se repete. E em Roma, cidade palimpsesto e labiríntica, tudo ganha pro-

porções de corpo. 

Quando Matta-Clark, junto a Caroline Gooden, Tina Girouard, Suzanne Harris e Ra-

chel Lew, abrem o restaurante FOODS em 1971, seu objetivo não é apenas alimentar. A boca 

é mais do que apenas via por onde passa alimento, é por onde começa o corpo que produz 

sua própria lingua – de falada a encorpada então. Fazendo do comer uma experiência esté-

tica na qual pela boca se constróem novas possibilidades de percepção, elaboração e fruição 

do mundo: seja com pratos novos como sushi e sashimi ou outros com ajuntados de ossos. 

Também mais do que restaurante, uma cooperativa cujo objetivo é alimentar barrigas esfo-

meadas de sem-teto moradores de uma Nova York violenta, escura e iluminada por neon, 

como construído nas imagens de Martin Scorcese em Taxi Driver. Uma cidade de prostitu-

tas, de veteranos de guerra, de cafetões, de taxistas com olheiras profundas, de violência e 

isolamento resolve-se pela boca. 

 

 

 



 
Figura 01 . Foods. Gordon Matta -Clark. 1 97 1 . 

 

 
Figura 02. Foods. Gordon Matta -Clark. 1 97 1 . 

 

Ex-Ford 

Em 1976, dois anos antes de Matta-Clark morrer pelo câncer na barriga, Lebbeus Wo-

ods abandona seu emprego de representante da Ford adquirido uma vez que trabalhou junto 

a Eero Saarinen no projeto do prédio da companhia e suas pinturas free lance vendidas ao 

Museu de Arte de Indianápolis. Abandona laços tanto com a arquitetura moderna destinada 

a ser motor de um progresso alicerçado em vias expressas, assim como com a própria arte 

reconhecida como embelezamento e/ou abstração do mundo real. Daí em diante, como pro-

fessor ou pesquisador das e a partir das formas da arquitetura, Woods inicia seus experi-

mentos pelo desenho – categoria subdimensionada em arquitetura apenas como meio para 

se chegar ao objeto final construído. 

Estranhamente, o desenho, meio de articulação do imaginário espacial com a reali-

dade espacial usado por arquitetos sempre foi tomado como menor. Seja como mera forma-

lização do que já está formatado na mente ou expressão de um estilo do arquiteto, ou ainda 



desenho que substitui o próprio real tendo em vista, se comparada, a capacidade de se pro-

duzir projetos, estes publicados em revistas de arquitetura, e os projetos propriamente cons-

truídos como o arquiteto Sérgio Ferro e o crítico italiano Manfredo Tafuri fazem compreen-

der em suas críticas agudas presentes em O Desenho e o Canteiro (2006) e Projecto e Utopia 

(1985) respectivamente, sobre como o desenho do arquiteto é organizador de forças e modos 

de produção de uma indústria que só faz trucidar gente: a construção civil e a produção do 

espaço da cidade. Sua capacidade de induzir novas compreensões da arquitetura e novas 

dimensões estéticas e éticas do objeto arquitetônico em experiências limite e Menores – 

aproximando aqui do que Deleuze e Guatari afirmam sobre a literatura de Kafka, como “des-

territorialização da língua materna, a ligação do individual com o imediato político, o agen-

ciamento colectivo de anunciação” (2010,41) – desde que Piranesi construiu seu labirínticos 

Carceri e Boullée experimentou dramatizar a relação homem X natureza e a nascente cidade 

em fins do XVIII, sempre foi desconsiderada. O desenho como potencial discursivo e gene-

rativo foi retomado por Woods não apenas como ato estético, mas discursivo: desterritoria-

liza a língua materna pois faz o desenho ganhar autonomia projetando novos horizontes e 

permitindo fazer pensamento para a partir de então, ao invés de se referir a uma construti-

bilidade como se espera de qualquer desenho destinado a ser arquitetura, portanto constru-

ção, ele politiza-o porque se refere a um momento e contextos específicos, sendo conectados 

ao momento e dai ganham novos sentidos e compreensões; Agencia uma arquitetura não 

presente e irrepresentável como construção a fim de fazer pensar e trazer a discussão novos 

modos de viver, marginais e não menos reais. 

 

 
Figura 03. Sarajev o. Lebbeus Woods. 1 994.  

 

Linha 

Em 12 de agosto de 1961, uma dia antes do dia em que a guerra fria tornou-se mate-

rialmente vivida e asperamente proibida de ser tocada ou trespassada, silêncio ensurdecedor 

em uma cidade a espera de uma operação cirúrgica, ambiguamente precisa: cortar a cidade 



com uma linha é empresa que demanda racionalidade e refinamentos certos; uma linha que 

recorta vidas e espaços de convivência são consequências totalmente desconsideradas por-

que não aparecem em mapas e não serão histórias escritas em livros. Se os mapas junta-

mente com museus e estatísticas produzem uma noção de unidade, nações e pertencimento 

na Modernidade, como coloca Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas (1991), no 

início deste dia inscreve-se um ponto originário diretamente na cidade, na realidade, no es-

paço vivido a partir de três medições espaço-temporais: primeiramente, um mapa na escala 

1:1 porque diretamente nos corpos sociais que a compõem; em segundo lugar, uma estatís-

tica que sempre será comparativa entre dois lados de um pais e duas ideologias diversas; um 

museu a céu aberto, a ser continuamente vivido nas ruínas prometidas pós-segunda guerra 

mundial. 

Pessoas correm de um lado a outro, tendo de escolher lados: carregando pertences, 

de mãos dadas com filhos e maridos/esposas. De um lado, a promessa de felicidade, de ou-

tro, a promessa de felicidade. E a linha é promessa de corte profundo na compreensão do 

que significa herdar: não se recebe mais tudo a despeito do que tudo significa colocaria Der-

rida, ganha-se apenas aquilo que se quer, extirpando a história de forma fascista, de uma 

maneira que não deveria se repetir, especialmente ali. A linha não é uma divisória apenas, 

ela tem corpo: uma linha formada de outras tantas: linhas que tem dimensões de espessura, 

altura, materialidade: linhas que são medidas pela capacidade de atravessá-las. 

 
Figura 04. Murro de Berlim, 1 969.  

 

Ruas 

No Brasil de junho de 2013 o impensável orquestrado ocorreu. Se pelo jornalismo 

superficial, a idéia que se constrói do Brasil remete a figura do home cordial, sendo varrido 



para os porões da história todos os conflitos por terra, direitos e mesmo existência já ocor-

ridos na história do país desde quando descoberto pelos portugueses, 2013 instaurou um 

novo paradigma. Convulsão social nas ruas, contexto favorável mundial devido a crise finan-

ceira aliado a redes sociais potencializadoras de novos discursos que não somente o hege-

mônico global, construíram de forma organizada mas não visível a olho nu uma nova ima-

gem do povo brasileiro: não mais aquele miscigenado e sem diferenças de cor, raça ou credo; 

mas um racista, com nuances e que se quer alteridade e sobre regimes fascistas de difrenci-

ação. 

Não em 2013, mas atingindo uma dimensão nacional em 2013, emergiram e ganha-

ram visibilidade novas formas de fazer política pela disputa do espaço da cidade, em forma 

de protestos, passeatas, confrontos policiais e organizações constituintes. E tal visibilidade 

se deu por uma forma que imbrinca fato, narrativa e publicização. Enquanto as pessoas es-

tavam nas ruas, milhares de hashtags, fotos e vídeos inundavam as redes sociais – especial-

mente facebook e twitter – construindo testemunhos compartilhados daquele evento: com-

partilhados porque replicados viralmente por estas mesmas redes. Fotos e vídeos sendo 

compartilhados entre “amigos” e sendo volatilmente passados para outros “não amigos” 

construíram a ideia de que a rua, mais do que espaço concreto de disputa, é espaço real e 

virtual de comunicação e produção de múltiplas significações. A história das jornadas de 

2013 não foi e nem será descritas em análises a posteriori, mas já estão em fotos e vídeos 

disponibilizados em redes sociais. 

 
Figura 05. Jornadas de Junho de 201 3 . 

 

Restos no pancreas 

A linguagem se constrói a partir dos restos: aqueles que o pâncreas deve ajudar a 

eliminar através da produção de enzimas, aqueles que devem ser excretados e desaparecer. 

A linguagem se constrói comparativamente, eliminando a origem e atestando tudo “em com-

paração a”. 



Numa mudança de parcelamento dada no subúrbio de New Jersey, no estado de Nova 

York, uma grande área vazia é transformada num loteamento. Terrenos são cortados e re-

cortados. Propriedades são redivididas de forma a se adequarem a novos tamanhos de pro-

priedade e valor produtivo para venda e mesmo construção. O artista compra tais lotes inú-

teis ora de formato triangulares, ora sem largura de um homem em pé, por 25 a 75 dólares. 

O argumento dessa obra, Reality Propreties: Fake Estates, é justamente colocar em questão 

a relação entre valor de terra e inutitidade da mesma em termos de uso. Se em Berlim tal 

recorte da cidade por um muro é dado por uma ideologia fascistóide pregressa da divisão do 

mundo numa guerra fria, restando pequenos pedaços de terra sem valor imobiliário ne-

nhum, nesta cidade, os motivos são dados por um desejo de valorização da terra – procedi-

mento básico de qualquer cidade convertida em mercadoria. Fascismos idiorrítmicos alta-

mente vinculados: a política rentista republicana e o medo de contaminação entre oriente e 

ocidente. 

Matta-Clark compra o que sobra destes novos recortes: terrenos triangulares de cen-

tímetros de larguras e metros de comprimento. Áreas que os donos não querem porque não 

são úteis para venda para construção de casas unifamiliares, prédios ou mesmo comércios. 

Em Berlim, após a construção do muro, o que resta dos terrenos e casas desapropri-

ados é vigiado, tornando-se fronteira e englobado num projeto de divisão do mundo. Ou 

você está lá ou aqui. Desterritorializando habitantes, redesenhando cotidianos, vigiando 

comportamentos, esse é o projeto de qualquer muro. Em New Jersey, o que resta de espaço 

entre casas é espaço para liberdade, para libertar-se. As sobras de terrenos não são produto 

de um cálculo, mas justamente erro deste. O desenho quadriculado, ou o grid, que tão bem 

se ajusta a idéia de desenho da cidade de Manhattan desconhece topografias porque abstrai 

e constrói uma idealização desenhada do mundo. O que Matta-Clark enxerga são estes entre 

espaços como espaços relaxados a fim de serem ocupados por usos outros ou nem serem 

ocupados. Espaços que expõem a necessária falta de finalidade: vingar-se é retirar da terra 

o seu espaço de troca. 

 
Figura 06. Muro de Berlim. Potzdammer Platz, 1 965.  



 

 
Figura 07 . Reality  Propreties: Fake Estates. Gordon Matta-Clark, 1 97 3. 

 

Frames de uma paisagem 

Maria Inês de Almeida, professora da FALE/UFMG, diz sobre a paisagem em entre-

vista sobre seu trabalho junto a comunidades indígenas (Revista Em Tese, 2013): “O aban-

dono da idéia de território pode levar ao abandono da idéia de propriedade. A paisagem é 

até onde o olhar alcança. Assim também a literatura pode existir sem fronteiras nacionais, 

impedimentos lingüísticos, ou semióticos. Os direitos autorais seriam revistos sob a ótica da 

paisagem.”.  

Os desenhos de Woods não tecem considerações a respeito da propriedade, do direito 

de propriedade, ou mesmo do desenho da propriedade. Não são, portanto, territoriais por-

que não são lançados como base para divisões e limites entre o que é de um ou de outro, ou 

o que é um ou outro. Um ou outro, categorias que delimitam o que é e o que não é, estabele-

cendo identidades por exclusões não é o que aparece nos desenhos do arquiteto. Seus dese-

nhos constróem uma paisagem que somente pode ser produzida por um olhar que vê pela 

mão que desenha. Seus desenhos provocam rupturas, nomadismos, movimentos heterotó-

picos e mais precisamente, linhas de fuga. Seus desenhos não são sobre o direito em relação 

a um espaço, mas o lançamento interprelativo a partir dele. Quais são as paisagens que são 

apresentados nos/pelos desenho de Woods? Quais são as linhas que delimitam alteridades 



e/ou inimigos? Até onde (limite) ou para onde (fugas) o olhar de Woods lança seu discurso? 

Que língua – suporte para um espaços discursivo – produz Woods? 

Ao olhar seus desenhos, é a partir dos seus títulos referentes a cidades em contextos 

específicos que narrativas são construídas: Sarajevo, Berlim, Havana. 

As cidades não são base para um desenho expressivo da mesma. Ao desenhar sobre 

fotos, ao re-apresentar a cidade, o que Woods redesenha é o movimento que as faz como 

cidade através daquilo que testemunha a vida nas cidade: a história vivida em cada espaço. 

Assim, os desenhos de Woods não são propostas, mas arruinamentos do mundo a fim de 

mostrar o que há de arquitetura ali. Uma ruína dada pela sobrevivência do espaço. 

Paralelamente, pensar em Berlim e seu muro derrubado há 26 anos em 2015 é através 

dos restos – lembranças de uma cidade até então vivida literariamente, através de jornais e 

revistas da época guardadas como rastros desses acontecimentos, imagens disponibilizadas 

na rede mundial internet: frames de imagens televisionadas vem a cabeça do muro de Berlim 

sendo jogado ao chão pelos alemães, pequenas placas no chão das ruas denunciando judeus 

que ali moravam e que foram expulsos à força na Segunda Guerra Mundial, sinagoga judaica, 

traços dos lugares por onde passavam o muro divisório. O muro atravessa a cidade e o ima-

ginário europeu. Mas quem o atravessou? 

No livro It Happened at the Wall, imagens desconcertantes são apresentadas. Os dis-

cursos sobre o muro são sempre aqueles – pouco importa se é para atestar a crueldade ou 

mesmo para mostrar sua eficácia –  que expõem sua realidade como dado único. Mas o que 

acontece quando se abre um livro e vê histórias daqueles que abdicaram da realidade por 

uma ficção: atravessar o muro. 

Túneis sendo construídos por baixo do muro tais como os presidiários aqui no Brasil; 

esconderijos dentro de carros que passam de um lado a outro, como ocorre com imigrantes 

ilegais mexicanos; submarinos portáteis para atravessar o rio spree; balões para sair de um 

lado e ir a outro são todas artimanhas de um desejo de atravessaro o dado mais real e con-

creto instituído a frente. O prédio em chamas em Sarajevo fotografado por Woods e redese-

nhado por ele em sua sobrevivência; atravessar o terreno minado do muro alargado. 

 



 
Figura 08. Cidade de Sarajev o durante a guerra da Bósnia, 1 992.  

 

 
Figura 09. Sarajev o. Lebbeus Woods, 1 994.  

 
Figura 1 0. Sarajev o. Lebbeus Woods, 1 994.  

 

 

 



 
Figura 1 1 . Construção muro de Berim, 1 961 .  

 

 

 

 
Figura 1 2. It Happened at the Wall, 1 992. 

 



 
Figura 1 3 . It Happened at the Wall, 1 992 . 

 

Jornadas antenadas 

As manifestações ocorridas nas ruas mês de junho, com suporte dado pela populari-

zação de celulares, smartphones e outros aparelhos georreferenciados transformaram as re-

lações territoriais. Nada de novo.  

Novas paisagens são produzidas pelos sentidos que produzem novas imagens por sua 

vez, ao estarem numa situação não de sobrecarregamento, mas espasmática porque em tran-

sição: paisagens nem ali, nem aqui, mas produzidas no encontro interativo entre lá e aqui. 

Talvez aí uma mudança. 

Entretanto, tanto no Brasil como no Egito, Espanha, Grécia e outros países sacudidos 

por manifestações populares em tempos cibernéticos, estas só são possíveis porque há um 

desenho e organização de informações que transitam em tempo real através de comparti-

lhamentos causados pelo estabelecimento de afetividades virtuais. Mais ainda, nessa cons-

trução de rede, o olhar militar é cooptado e não transformado em tática, mas usado como 

estratégico mesmo. Tal como militares em suas redes e centrais de comando deslocam tro-

pas como num tabuleiro de xadrez, o mesmo ocorreu descentralizadamente pelos manifes-

tantes. Decisões destes últimos no calor dos acontecimentos são tomadas muitas vezes com-

preensivamente numa escala mais distante, pois estão munidos de seus aparelhos/próteses 

e conectados a olhares externos e mais distanciados. 

Ao estar numa manifestação e enviar imagens audiovisuais do que ocorre nela em 

tempo real, lançando inclusive pedidos pela rede para serem avisados a respeito de mudan-

ças de situação que eles podem não estar conscientes, sua potencia tática é dada segundo 



um olhar estratégico definido por compartilhamentos, curtir’es e comentários. Estar em casa 

e na rua tornam-se complementares numa guerra espacial. 

Daí a importância de invenções nas manifestações de junho de 2013 como a dos es-

tudantes da Universidade Federal de Santa Catarina auto-proclamado pelo facebook de “re-

volta da antena”. Criando campanhas “libere seu wi-fi” tal como outros coletivos e mesmo 

pessoas desfiliadas, ou produzindo mecanismos que permitem a troca de informações em 

tempo real entre quem produz informação e quem a recebe a fim de prestar assistência, a 

guerra dentro da manifestação torna-se jogo: troca e acurácia das informações definem ocu-

pações de posições-chave.  

Tais campanhas vem não apenas permitir o compartilhar informações, mas redese-

nhar a batalha que é estar num lugar podendo olhá-lo de múltiplias escalas, em diversas 

dimensões, por diversos olhares. No caso das campanhas de liberação do wi-fi, como um dos 

inúmeros cartazes feitos e difundidos on line pelos facebook, não é apenas a definição de 

espaço público que está em questão. A partir do momento em que uma manifestação de-

pende da troca de informações para definir suas estratégias de ocupação e táticas de sobre-

vivência, liberar a rede para acesso da internet define lógicas de organização da própria ma-

nifestação. Em larga escala, tal liberação de conectividade possibilidade esse olhar duplo ou 

espasmático estratégico-tático. 

Por outro lado, a limitação desta rede é a fixidez de seus pontos e o alcance dos rote-

adores de internet. Ou seja, você só consegue transmitir e receber informações se estiver 

próximo dos lugares onde o sinal está aberto. 

A fim de alargar ou independer de tais limites materiais e mesmo coletivos, o grupo 

“Revolta da Antena” de Santa Catarina criou duas lógicas: uma parasitária, a fim de expandir 

tais limitações; e outra móvel, a fim de independer delas. 

No primeiro caso, usando das redes e seus roteadores abertos nas redondezas como 

pontos para acesso a internet, estes bolaram equipamentos que, ao tomar o ponto, expan-

dem-no através do uso de uma rede própria de roteadores. Uma rede Peer-to-peer in loco, 

como pode ser visto na figura 03. O desenho organizacional é definido não devido a limita-

ções materiais ou territoriais na rua, mas segundo uma geometria que garanta o acesso ao 

sinal o mais longe possível de sua origem. 

Já no segundo caso, tem-se é o estabelecimento de rede de acesso a internet pela dis-

tribuição de sinal dos celulares e smartphones por estes homem-antena. 

Como sabido pelos usuários de celulares e smartphones, os aparelhos mais novos po-

dem ser usados como roteadores tendo em vista que recebem sinal de suas operadoras de 



cellular e podem distribuí-lo a quem tiver acesso e a senha da rede. Assim, os homem-rede 

são pessoas equipadas com seu celular – este conectado ao notebook carregado em mochilas 

em suas costas a fim de que ele possa ser usado por mais tempo ser necessidade de recarre-

gamento – e em suas cabeças, capacetes com roteadores de sinal. Desta maneira, o sinal é 

móvel e permite maior mobilidade na troca de informação. 

 

 
Figura 1 4. Rev olta da Antena, 201 3.  

 

 

 
Figura 1 5. Rev olta da Antena, 201 3. 
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Comunidades insurgentes e formas de ficção 
  

Érico Araújo Lima1 
 

Primeiramente, gostaria, efetivamente, de agradecer a oportunidade de partilhar aqui 

algumas questões recentes que vêm me fazendo tecer alguns pensamentos a respeito do ci-

nema brasileiro contemporâneo. Meu lugar de atravessamentos é o dos estudos em cinema, e 

não especificamente o da filosofia, ainda que eu possa dizer que, em nossa área, o empréstimo 

dos conceitos filosóficos se dá de forma intensa e, muitas vezes, de modo bastante selvagem, 

confesso. Esse território de muitos trânsitos que conforma nossos estudos tem uma interface 

mais recente, sobretudo, com a estética e a política, na tentativa que uma série de autores vem 

tentando levar adiante a respeito de indagar sobre as estratégias do cinema em formular o 

problema da política como um princípio de composição e de arranjo sensível, como uma tes-

situra que permita recolocar as partilhas do espaço e do tempo e abrir uma cena dissensual 

frente à cena dos consensos no mundo vivido. Porque afinal a matéria do cinema se efetiva 

justo na maneira de articular blocos de espaço e de tempo, em pensar o que está em quadro e 

o que está fora de quadro, em conceber uma aceleração ou um retardamento da aparição de 

um corpo, de um gesto, de um rosto. Esses princípios de escritura fílmica nos colocam, então, 

diante do horizonte da ficção, de como a montagem e a dramaturgia cinematográficas elabo-

ram uma cena engajada no mundo.  

Mais especificamente, tomando esse horizonte de questões, minha pesquisa recente no 

âmbito do doutorado tem se dedicado a indagar os modos pelos quais os recursos expressivos 

do cinema podem constituir comunidades e possibilitar novos modos de viver em comum. 

Trata-se de pensar qual a potência de um conjunto de filmes brasileiros recentes na tarefa de 

tomar as experiências vividas dos sujeitos filmados e de forjar a partir delas uma mise-en-

scène compartilhada, na qual emergem figuras inauditas para a partilha tanto da cena fílmica 

quanto da cena urbana, tornadas, pelas estratégias dessas obras, indissociáveis uma da outra. 

Essa moldura mais ampla se flexiona, então, para a proposta de comunicação que gostaria de 

experimentar aqui. Meu esforço, ao longo desse tempo, será o de acompanhar os procedimen-

tos do filme Branco sai preto fica, realizado por Adirley Queirós, na Ceilândia, com Marquim 

da Tropa, Shokito e Dilmar Durães, os três atores que percorrem a cena desse filme, traçando 

uma constante vizinhança entre as formas de vida e as forma da imagem. Ao partir dessa obra 

                                                 
1  Mestrando UFC. 



que me parece emblemática dentro do cinema brasileiro recente, me pergunto a respeito do 

uso das táticas da ficção científica para engendrar uma escritura que trama a vingança contra 

o Estado policial, responsável por um dano nos anos 1980: o violento e irreparável atropela-

mento da cavalaria sobre os corpos de comunidades negras na Ceilândia. Marquim e Sartana, 

o Shokito, trazem para a cena esse rastro do vivido pelo corpo e se engajam, ao longo de todo 

o filme, na fabricação de uma bomba musical para explodir Brasília. Nesse sentido, minha 

indagação mais urgente, para esta comunicação, gira em torno de saber o que surge da trama 

fabulatória desse filme, quando as formas da ficção são solicitadas para forjar a experiência 

cinematográfica de uma comunidade insurgente.  

Esse texto que apresento hoje é bastante tributário de, pelo menos, duas interlocuções 

fundamentais, que gostaria de ressaltar: primeiro, a troca que pude estabelecer com Beatriz 

Furtado, ao escrever conjuntamente um texto para outro encontro, no qual essa questão sobre 

a ficção já despontava em alguma medida, mas, sobretudo, relacionada a uma problemática 

mais específica, a respeito da noção de um corpo-arquivo. Desse mesmo encontro, veio a se-

gunda interlocutora que gostaria de destacar, a Cláudia Mesquita, que também apresentou 

uma comunicação a respeito do mesmo filme e nos atravessou com suas potentes contribui-

ções, vindas tanto do próprio texto que ela escreveu quanto dos comentários levantados para 

o nosso. 

 Esse tratamento tão singular dado por Adirley Queirós ao trabalho da ficção pode ser 

situado em um contexto mais amplo em que vemos complicadas as distinções rígidas entre 

documentário e ficção no campo do cinema. Questão longamente já analisada a partir de uma 

série de obras que vêm colocando essas separações em crise, talvez fosse possível ensaiar aqui 

um pequeno gesto de avanço nessa discussão que, em alguma medida, já se apresenta um 

tanto desgastada, se ela não levar a algo mais frutífero do que a simples constatação da fron-

teira ou da diluição da fronteira entre documentário e ficção. É que para além do olhar em 

forma de diagnóstico sobre os campos em separação ou em infiltração, poderíamos apostar 

em um outro modo de conceber a própria ideia de ficção, muito mais ampla do que uma pura 

categoria de código de escritura. E talvez, em alguma medida, esse nosso encontro possa, in-

clusive, ressoar algumas reverberações que vejo ainda em processo de construção nos estudos 

de cinema. Eu tomaria, então, como base para a ampliação dessa ideia de ficção o pensamento 

de um filósofo contemporâneo que muito se põe a exercitar a tessitura dos conceitos com as 

formas das artes em geral, e do cinema e da literatura em particular. Jacques Rancière vem 

dedicando uma série de análises nesse campo e tem extraído das obras discutidas uma cate-

goria que pode ser muito operatória para pensarmos a dramaturgia de Branco sai preto fica. 



Trata-se da ideia de uma política da ficção, que investe na potência da fábula, em fabricar 

outros mundos sensíveis que extrapolem os esquadrinhamentos identitários, as funções dis-

tribuídas na polis, as partilhas já estabelecidas.  

 E dizendo de uma reviragem mais específica que ele opera, vale ressaltar uma passa-

gem na qual o autor salienta, com ênfase, que pensar a ficção não tem a ver com o estabeleci-

mento de uma oposição entre um mundo imaginário e um mundo real. A ficção emerge da 

vida ordinária, para daí extrair também a possibilidade de instaurar outras cenas. E o docu-

mentário será um gênero dessa ficção, agora entendida numa amplitude maior. Ficção remete 

ao latim fingere, mas fingere não quer dizer, em primeiro lugar, fingir, mas forjar, nos diz 

Rancière. Trata-se de dar forma, de dar corpo a mundos. Cito o autor: “A ficção é a mobiliza-

ção dos recursos da arte para construir um ‘sistema’ de ações representadas, de formas agre-

gadas, de signos que se respondem” (RANCIÈRE, 2013, p.160). Há uma potência do trabalho 

ficcional na elaboração das cenas e na pesquisa de dramaturgias. Dizendo mais estreitamente 

sobre como isso se associa ao cinema, valeria formular que essa capacidade da ficção diz res-

peito ao trabalho de forjar situações em que o aparelho cinematográfico dispara um encontro, 

na dupla dinâmica do realizador que recorta e indica movimentos e dos atores que modulam 

no corpo as orientações, elaboram gestos e exprimem outras derivações do que estava, em 

alguma medida, combinado. E, ao mesmo tempo, os corpos não estão presos a marcações, 

mas estão forjando também um jogo de relações, dando forma, portanto, a uma outra moda-

lidade de presença corpórea diante da câmera. 

 
A ficção não é a criação de um mundo imaginário oposto ao mundo real. É antes o trabalho 
que opera dissentimentos, que modifica os modos de apresentação sensível e as formas de 
enunciação, alterando os quadros, as escalas ou os ritmos, construindo relações novas en-
tre a aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e sua significação. Este tra-
balho muda as coordenadas do representável; altera a nossa percepção dos acontecimen-
tos sensíveis, a nossa maneira de os pôr em relação com os sujeitos, o modo segundo o 
qual o nosso mundo está povoado de acontecimentos e de figuras (RANCIÈRE, 2010, 
p.97). 

 

Em um livro recente sobre essa ideia de uma política da ficção, Rancière (2014) fala de 

uma democracia literária fundada pela escritura do romance moderno, sobretudo a partir de 

Flaubert, mas também se ramificando de forma mais radical nos que o sucedem, como Joseph 

Conrad e Virginia Woolf. Sem me alongar muito a esse respeito, vale dizer que essa democra-

cia da escritura diz respeito a um modo pelo qual uma comunidade se desenha tomando a 

desidentificação como princípio. Em Flaubert, dirá Rancière, há uma forte atenção ao detalhe, 

e todos os personagens circulam segundo uma relação de coexistência sensível. Uma capaci-



dade de qualquer um fazer não importa o quê se destaca aqui como fundação de uma comu-

nidade literária cujo cerne é a emancipação de uma identidade (RANCIÈRE, 2014, pp. 32, 

33). Essa discussão de Rancière nos interessa muito de perto, porque permite ver, pelos pró-

prios procedimentos da escritura, a possibilidade de emergência de uma comunidade, dispa-

rada pelo trabalho da ficção.   

Em outro ponto, sem se referir especificamente a Flaubert, mas à ficção de um modo 

mais amplo, Rancière dirá a respeito dessa política do trabalho ficcional: 

 
Eu localizaria, então, a política da ficção não do lado do que ela representa, mas do lado 
do que ela opera: as situações que ela constrói, as populações que ela convoca, as relações 
de inclusão e exclusão que ela institui, as fronteiras que ela traça ou apaga entre a percep-
ção e a ação, entre os estados de coisas e os movimentos do pensamento; as relações que 
ela estabelece ou suspende entre as situações e suas significações, entre as coexistências 
ou sucessões temporais e as cadeias da causalidade (RANCIÈRE, 2014, pp. 12, 13). 

 
E aqui, eu poderia estabelecer uma conversação muito interessada com essa noção de 

política da ficção, para enlaçar a ficção ao que parece fundamental nos gestos de dramaturgia 

e de montagem de Branco sai preto fica. Parece-me que, se a montagem possibilita uma co-

existência sensível de heterogêneos, e a dramaturgia opera mundos imaginados, na trama 

com a matéria do vivido, essa interligada maneira de inventar cenas e blocos de espaço-tempo 

se investe de toda a potência desse trabalho ficcional que se ocupa de fabricar territórios sen-

síveis. A ficção irrompe da escritura, ao forjar uma cena na qual a experiência estética eman-

cipa os sujeitos das demarcações policiais dos lugares, de uma suposição consensual daquilo 

que cabe ser dito, ouvido e sentido. Ela se situa como prática democrática dissensual, porque 

abre um espaço de litígio no qual as funções são postas em falso e a desidentificação torna-se 

o cerne dos procedimentos da escritura. É então segundo esse caráter político fundamental 

que vale afirmar aqui a potência de uma ficção documental constituinte em Branco sai preto 

fica. 

Esse filme de Adirley Queirós mergulha na experiência vivida, para possibilitar a emer-

gência de uma trama de ficção capaz de vingar os corpos de uma geração de amputados, in-

fligidos pelo dano do passado. Mas esse esforço coletivo de vingança, forjado pelas táticas 

cinematográficas, não tem a ver, simplesmente, com uma postura reativa ou do ressenti-

mento. A vingança maquinada aqui lança uma proposição de mundo como estratégia produ-

tiva e afirmativa de potências de vida. Talvez possamos falar vingar, como se diz de uma 

planta que vingou, quando passamos a cuidar dela, de uma criança que vingou, quando pen-

samos no desafio que era a sobrevivência delas. Vingar como modo de sobreviver, de realizar-

se, de desenvolver-se. Vindicare, liberar, clamar. Descontar. 



O que está em jogo é, então, a pesquisa por uma maneira de engajar afetivamente o 

espectador no embate com um mundo de restrições. Embate entendido aqui para além da 

simples polarização, e muito mais como uma força litigiosa capaz de criar novos possíveis, 

não contados pela ordenação policial das comunidades. É aqui, então, que a vingança se dá 

como insurgência, irrupção da potência de corpos em desacordo com um mundo, explosão de 

sons coletados na periferia e mixados para constituir um bem comum. A vida dos povos da 

Ceilândia faz surgir a ficção, por um lado, e a ficção torna imaginável o desejo de vingança, 

por outro. 

Emblemático a esse respeito é o fato de que o filme fabrica a grande explosão final na 

materialidade dos traços em papel que são, a todo o momento, desenhados pelo personagem 

Sartana. Dentro do próprio jogo estabelecido pela fábula da vingança, trata-se de uma ficção 

interna à ficção, uma fissura do centro criada pelos personagens na própria cena fílmica. Seria 

possível dizer que aqui fica evidente o quanto as formas da ficção são justo aquilo que dá corpo 

à vingança. Além de estarmos no âmbito da máquina-cinema, e de termos consciência disso, 

estamos também diante de personagens que são postos, em cena, no ato mesmo de fabular as 

suas memórias e as suas insurgências. A deriva da ficção é uma arma tomada como resistência 

de uma comunidade que também passa a aparecer de modo inédito, a partir do momento 

mesmo em que há filme. A ficção constituinte de Branco sai preto fica forja uma perturbação 

sensível na configuração de centro e periferia, faz ouvir uma multidão de sons, faz ver corpos 

que seriam deixados no fora-de-campo, mas que agora se precipitam para a cena com um 

desejo pulsante de instaurar outras formas-de-vida na imagem.  

Nesse gesto fílmico que desdobra já com largas braçadas a ideia de uma infiltração 

entre ficção e documentário, interessa perceber o quanto a ficção da vingança projetada por 

Adirley, Marquim e Sartana se afirma como geração de novas camadas ao mundo vivido, a 

partir do mergulho nos recursos dramatúrgicos do mundo encenado. Ator e personagem en-

tram em um limiar indiscernível no qual já não importa onde começa um e termina o outro, 

porque é a própria cena que se produz em matéria de cinema e de vida. Quando Marquim, na 

sequência de abertura, narra o trauma vivido no passado, esse lugar de vizinhança se sobres-

sai, porque estamos diante de uma espécie de testemunho que incorpora toda uma potência 

dos recursos da dramaturgia e da montagem do cinema, e ainda da própria performance de 

Marquim. Esse testemunho singular toma por base a voz e o corpo do personagem em sua 

rádio, a retomar os acontecimentos no baile Quarentão. Sob o embalo de uma música, a mon-

tagem convoca também fotografias vernaculares que remontam à festa da época, enquanto 



Marquim segue narrando o episódio da invasão policial, modulando na voz os diálogos trava-

dos e controlando, no ato mesmo da transmissão radiofônica, a trilha sonora para o seu relato.  

Nesse pequeno trecho em que o filme se abre e lança suas bases, há uma forte atenção 

aos modos de narrar que vêm dos gestos e da experiência corpórea dos sujeitos filmados. Aqui 

a experiência de fazer cinema e de partilhar uma imagem tem a ver com o interesse em abrir-

se para as mise-en-scènes daqueles que estão diante da câmera, em deixar-se perfurar pela 

sua potência expressiva. Nossa aposta em dizer aqui que os procedimentos fílmicos derivam 

para a costura da experiência de um viver em comum se investe de um diálogo com a matriz 

de pensamento de Giorgio Agamben (2013), que aponta o comum para além da dicotômica 

separação entre singular e universal, indivíduo e coletivo, potência e ato. Trata-se de um pro-

cesso em constante fabricação, no qual a noção de uma comunidade que vem não indica ne-

nhuma futurologia ou segurança teleológica, mas um desafio político e ético no qual se enga-

jam as singularidades quaisquer, para usar um termo tão caro ao autor. Sem transpor imedi-

atamente esse conceito para o campo das formas do cinema, e mesmo para a noção de comu-

nidade insurgente que tentamos construir, seria interessante perceber os modos pelos quais 

os recursos expressivos do cinema ajudam a constituir uma experiência de coabitação, de fa-

zer da imagem o abrigo para diferenças e para a ressonância de singularidades, mas sempre 

fugindo de qualquer princípio aglutinador, que resvale no Uno, no Todo, nas figuras do ho-

mogêneo, enfim.  

A ficção de Branco sai preto fica se processa como um esforço para convocar a experi-

ência coletiva dos sujeitos da Ceilândia e para possibilitar, no gesto de aparição deles na cena, 

a emergência de uma vontade criadora comum. O recurso mesmo a um imaginário da ficção 

científica indica a apropriação coletiva dos códigos do cinema, para desmontar essa máquina 

de fabricar mundos e fazer com ela um outro projeto de experimentação da polis. Como já 

disse Cláudia Mesquita, o filme toma com muitas suspeitas os recursos dessa ficção científica 

constituída pelos códigos do cinema, para fazer dela um novo uso, quase uma “contra-ficção”, 

se consideramos, nesse caso, o sentido dessa ficção regulada por convenções dramáticas e 

formais. Porque o interesse do filme é muito mais o de tomar para si esses recursos formais e 

dobrá-los numa outra ficção, uma ficção constituinte, eu já diria, que engendre uma outra 

política do espaço e do tempo. Trata-se de tornar possível a emergência tanto de sujeitos não 

contados na distribuição de visibilidades estabelecida pelo biopoder, quanto a de uma cinema 

inaudito, em fissura com certa configuração majoritária do campo das artes. Para encerrar 

provisoriamente essa proposta de conversa, eu poderia dizer que a política da ficção de 

Branco sai preto fica consiste na fundação de uma comunidade insurgente e dissensual, ela 



mesma emergindo como forma fílmica de desconexão, para desorganizar lugares e embara-

lhar dentro e fora, centro e periferia, antes e depois. 
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A vingança do olhar: estratégias de implicação em A esteticista 
 

Douglas Garcia Alves Júnior (UFOP) 
 

 Meu objeto neste artigo é o documentário A esteticista, realizado em 2004 pelo cine-

asta Sérgio Oksman, que nasceu no Brasil e vive atualmente na Espanha. Ele tem desenvol-

vido uma obra interessante e ganhou em 2012 um dos maiores prêmios do cinema europeu, 

o Goya, na categoria documentário de curta metragem, pelo seu A Story for the Modlins1. A 

esteticista é um filme de 96 minutos, feito quase que inteiramente no interior de um aparta-

mento, o da senhora Emmy Blum, húngara de nascimento, residente em São Paulo desde 

1957, esteticista e sobrevivente do Holocausto. O filme trata basicamente dos relatos de Emmy 

a Sérgio a respeito da sua passagem por Auschwitz, onde fora “cobaia” das “experiências mé-

dicas” de Josef Mengele, evento que marcou toda sua vida2 . 

 Meu interesse em falar deste filme vem do fato de que ele põe em primeiro plano as 

condições, a “moldura”, por assim dizer, do testemunho de uma sobrevivente de Auschwitz. 

Ele alcança, ao por a “moldura” em primeiro plano, um grau de reflexividade crítica muito 

interessante, uma vez que, por uma série de procedimentos formais de elipse, chama a aten-

ção do espectador para a maneira pela qual ele é interpelado pelos enunciados do filme. Enun-

ciados que dizem respeito não somente ao que Emmy fala, mas a como ela fala, e, não menos 

importante, ao processo de construção da cena do testemunho, por parte do diretor.  

 Os relatos de sobreviventes do Holocausto, de maneira geral, falam de um lugar em 

que a vingança parece impossível. A morte de numerosos parentes e amigos, as feridas físicas 

e psíquicas adquiridas nos campos, a desproporção devastadora entre o malefício infligido 

pelos algozes nazistas e as relativamente poucas penas obtidas durante o curso dos processos 

                                                 
1  A filmografia de Sérgio Oksman inclui até agora, além de A Esteticista, uma série expressiva de títulos, dentre 
os quais se destacam Goodbye, America (2006), Alexandra (2007), Notes on the other (2009), e A story for the 

Modlins (2012). Este último foi agraciado com diversos prêmios internacionais, dentre os quais Premio Goya, o 
Festival Internacional de Cinema de Varsóvia e o Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos 
Aires. A página de Sérgio Oksman no IMD (acesso em: http://www.imdb.com/name/nm1137549/) o descreve 
como diretor, escritor e produtor. Na pagina estão registrados, além dos títulos acima, uma série de TV sobre 
grandes ex -jogadores de futebol, El partido del siglo  (1999-2000), e outros documentários, num total de 34 
títulos como diretor. 
2 Segue a ficha técnica do filme. Título Original: A Esteticista. Ano de Produção: 2004. Duração: 96 minutos. 

Idioma Original: Português. Formato: Betacam SP. Locações: São Paulo. Com Emmy  Blum. Prêmio Especial do 
Júri do Worldfest - 38th International Film Festival de Houston.  Exibido no Festival Visions Du Réel, Suíça; 
no Revelation Film Festival 2005, Austrália; no 7º Thessaloniki Documentary Film Festival, Grécia; e no Festi-
val Punto de Vista Navarra. Roteiro e direção: Sergio Oksman. Direção de Fotografia: Adolpho Cañadas. Mon-
tagem: Fernando Franco. Edição de som: Nacho Arenas.  
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do julgamento de crimes de perpetradores individuais. Não bastasse tudo isso, há o medo que 

o sobrevivente do Holocausto muitas vezes manifesta – o exemplo mais famoso é o de Primo 

Levi – de que o relato de sua experiência não será ouvido (ou será ouvido com indiferença, ou 

com descrença) pelos que não tiveram conhecimento direto dos campos: parece que é tudo 

incrível demais para ter sido verdade. 

 A esteticista formula uma espécie de vingança estética, uma vingança sobre o olhar do 

espectador. Ao promover o distanciamento crítico por meio dos seus procedimentos de inter-

rupção da cena do relato, o filme interpela o espectador. É como se ele dissesse a nós, espec-

tadores: “você queria música triste, você queria uma ‘história de superação’ ao gosto dos pro-

gramas de auditório da TV, mas não é isso que você vai ter”. A vingança, aqui, é obtida labo-

riosamente, por meio de uma montagem que salienta a descontinuidade e a incompletude da 

experiência transmitida pelo relato de Emmy. E é difícil implicar o espectador no conteúdo 

objetivo do que é mostrado em um filme, em qualquer filme. Lembro-me da experiência de 

assistir a “Doze anos de escravidão” em uma sala de cinema onde as pessoas carregavam enor-

mes baldes de pipoca e Coca-cola.  Escravidão ou Holocausto é alguma coisa que aconteceu 

“lá”, em algum lugar distante do mundo, ou aqui mesmo, mas num passado absolutamente 

distante. 

 Penso que o desafio para o realizador de um filme que aborde o Holocausto é conseguir 

a vingança estética contra a indiferença do espectador-com-balde-de-pipoca. É a única vin-

gança ao alcance do sobrevivente: os mortos não voltarão à vida, as penas dos criminosos 

nazistas apanhados não aplacam o sentimento da injustiça sofrida pelas vítimas inocentes, 

sem contar os numerosos casos daqueles que nunca foram presos e julgados, como é o caso 

de Mengele. A única vingança do sobrevivente é falar diante de alguém e conseguir que ele ou 

ela preste atenção e estabeleça uma relação com aquilo que há de pessoal e insubstituível na 

sua experiência. É poder transmitir “o legado da perda”, como diz o belo título do livro de 

Kiran Desai. 

 Implicar o olhar do espectador: aqui o diretor do documentário estabelece um pacto 

ético com a pessoa filmada, com seu “personagem”, como se diz na linguagem do documen-

tário. O filme, para conseguir implicar o olhar, precisa antes de tudo romper com as expecta-

tivas de totalização de sentido do espectador, que busca apoio em normas de gêneros, de cons-

trução de personagens e de resolução de tensões dramáticas. Além disso, ele precisa quebrar 

a aparência de naturalidade do registro, que gera no espectador a impressão do tipo “é assim 

mesmo que as coisas são”. Não é nada fácil fazer isso, pois pressupõe conceder ao espectador 

um poder que os realizadores relutam em partilhar: o de dar a ver o mecanismo seletivo e 



organizador da ficção envolvido no documentário – já se tornou um lugar-comum, sem deixar 

de ser verdadeiro, lembrar que ficcção vem do latim fingere: modelar, compor, formar. 

 Os termos que organizam, portanto, este texto sobre a vingança estética consumada 

em A esteticista são: construção, fragmento, reflexividade e implicação. Vejamos como isso 

se dá no filme, através do comentário de quatro sequências selecionadas. 

 A primeira sequência que vou comentar trata da reação de Emmy diante da figura de 

Mengele. No filme, ela vai do minuto 28 e 43 segundos até o minuto 33 e 40 segundos. 

 Elaborei uma tabela que compara as imagens que Emmy expressa sobre si mesma e 

sobre Mengele, considerando não só essa sequência, mas várias outras do filme. As expressões 

entre aspas referem-se a falas de Emmy. 

 
Emmy Mengele 
 
“Gatinha ruiva feinha” 
(segundo a avó, quando ela nasce) 

 
“Homem muito bonito, olhos muito bo-
nitos, azul turquesa, olhar penetrante” 

 
“Noiva de Mengele”  
(ruivas supostamente sensuais,  
segundo os nazistas) 

 
“Anjo da morte” 

 
“Sansão”  
(ao ter os cabelos cortados no 
 campo) 

 
(Dalila?) (sedução, estrangeiridade, 
traição) 

 
Nudez  
(ao chegar ao campo) 

 
“luvas brancas, uniforme muito ele-
gante” 

 
Perda de controle dos excrementos  
(no transporte ao campo; 
 sempre ao ver Mengele) 

 
Poder de vida e morte na seleção para o 
gás 

 
Forte odor corporal (“a gente não tinha 
 nem sabonete”) 

 
“cheiro maravilhoso” 

 
Sujeição e perda de consciência 

 
Controle e poder absolutos 

 
 
 Como se pode notar, três aspectos dominantes podem ser reconstituídos a partir da 

fala de Emmy: a ideia de singularidade, ligada a seu cabelo ruivo, que ela associa, em outras 

sequências do filme, à sua seleção para as experiências de Mengele, e, em última instância, à 

sua sobrevivência; a sedução associada à figura de Mengele, carregado de vários atributos fí-

sicos positivos, que, reforçam a assimetria de poder entre a vítima e o algoz; a ambiguidade 

irredutível ligada à figura de Mengele, o “anjo da morte”, visto ao mesmo tempo como belo e 



terrível. Sérgio Oksman não oculta o seu desconforto diante das falas de Emmy sobre Men-

gele, o que se mostra nas perguntas cada vez mais carregadas de irritação. Aqui o espectador 

pode vir a se sentir implicado, ao oscilar entre a identificação com a posição subjetiva frágil 

de Emmy, na condição de vítima indefesa que idealiza o seu perseguidor, ao mesmo tempo 

em que compreende a avaliação moral negativa de Sérgio a respeito da associação de tantos 

atributos positivos a Mengele, por parte de Emmy. Ao não resolver a questão, Sérgio cria um 

espaço de reflexividade para o espectador, na composição de seu filme. 

 Passo a segunda sequência para a qual desejo chamar a atenção, que vai do minuto 50 

e 25 segundos ao minuto 51 e 07 segundos. 

 A cena acontece em uma sala do apartamento de Emmy. Perto da janela, há uma mesa 

com diversas fotografias espalhadas. Emmy está acompanhada de um homem que não é iden-

tificado. A tomada mostra que Sérgio condiciona e conduz a cena: “Pode falar em húngaro... 

Dona Emmy, fala entre vocês, faz de conta que a gente não está aqui... ”. Emmy, de sua parte, 

conversa em português com o homem (seu marido, provavelmente) enquanto organiza fotos 

de família em fileiras, sobre a mesa. Quando Sérgio lhe pede para falar em húngaro, ela emu-

dece e, contrariamente às instruções, confusa, calada, aponta uma foto para a câmera. O corte 

sobrevém abruptamente. 

 É digno de nota, na sequência, que o espectador não consegue identificar as pessoas 

que aparecem nas fotos sobre a mesa, somente supor que se trata de familiares. E quando 

Emmy seleciona uma das fotos e a aponta fica muda, pois aparentemente não consegue falar 

em húngaro, como Sérgio havia determinado. É notável como a ilusão de espontaneidade e 

de naturalidade do relato em documentário é desconstruída por Sérgio, quando ele mostra na 

edição final a sua fala “faz de conta que a gente não está aqui”. Esse gesto se justifica porque 

a ilusão de naturalidade é em grande parte uma ilusão do espectador, que lhe proporciona o 

suporte para a identificação imediata com o personagem filmado. 

 Aqui Sérgio mostra o caráter construído da situação em que o relato de Emmy é obtido. 

A edição abrupta da sequência, bem como o choque entre o pedido de Sérgio, de falar em 

húngaro, e o desempenho de Emmy, que se cala, remete ao inescapável caráter fragmentário 

do relato de Emmy. Nem tudo será dito, algumas coisas ficarão apenas cobertas de alusões 

enigmáticas, como o gesto final de Emmy antes do corte, de apontar para uma fotografia. O 

espectador é implicado nesse gesto de destituição narcísica da onipotência da representação.  

 A terceira sequência que selecionei vai do minuto 34 e 11 segundos ao minuto 37 e 58 

segundos. 



 A sequência começa com um close de Emmy, que alterna para uma tomada de corpo 

inteiro. Emmy encontra-se em sua sala de estar. A luz é crepuscular. Ela narra as reações 

corporais provocadas pela deportação e entrada em Auschwitz, bem como as terríveis condi-

ções de higiene e a privação alimentar constante que ela lá encontrou. A fome como experiên-

cia limite e a perda do controle do corpo, imposta pela situação do campo e que irá se instalar 

em um nível mais profundo, somato-psíquico, dão o tom do relato. Há uma relação de tensão 

entre passado e presente, registrada em um gesto que, a princípio, seria descartado na edição 

final, pois se dá para além da ordem do relato. 

 Emmy fala: “Desde que eu entrei no trem [para Auschwitz] o meu intestino começou a 

funcionar de forma irregular... até feio dizer isso, mas foi impossível segurar as fezes... até 

hoje”. Há neste momento uma interrupção na fala de Emmy, provocada por vozes da equipe 

técnica. O técnico de som ajusta o microfone na blusa de Emmy, que, sorridente, lhe diz: “pode 

me mexer, eu gosto que você me mexe”. É esse momento que me parece indicar algo da ordem 

de uma “verdade não-intencional”. O descontrole do corpo rememorado como algo que não 

aconteceu só no passado, mas que também continua a acontecer no presente, não se sabe em 

que situações, pois há uma interrupção externa, ambiental, na fala. Esse descontrole é ame-

nizado, reparado, talvez, com o gesto de autorizar que um outro específico, propiciador, lhe 

toque o corpo.  

 Há uma diferença, aqui, entre a passividade radical destrutiva e despersonalizadora 

(lembrada a respeito do campo) e a passividade voluntária, sensorial e sensual (que se mani-

festa no episódio atual com o técnico de som), como se pode depreender das falas de Emmy 

sobre Mengele, que se seguem imediatamente: 

 
Sérgio: “Fala para mim isto do intestino, da senhora ir para a fila quase sem roupa e não 
poder controlar o intestino. Quando a senhora viu o Mengele a senhora ficava nervosa, não 
controlava o intestino?” 
Emmy: “Simplesmente a presença do Mengele já dava o clic no intestino” 
 

 Ser filmada, permitir que outros a vejam e a escutem em toda a amplitude de seu des-

nudamento imaginário parece ativar uma espécie de antídoto contra a passividade radical em 

que Mengele e a situação do campo a colocavam. Se essa interpretação estiver correta, o tra-

balho do cineasta funciona como o mediador de uma vingança estética, imaginária, não só 

contra a indiferença do espectador anestesiado por esquemas de recepção da indústria cultu-

ral, mas até mesmo contra a imago de Mengele e sua sedução despersonalizante e aterradora. 

 Passo a quarta e última sequência que vou abordar, que vai de 1 hora, 29 minutos e 20 

segundos a 1hora, 33 minutos e 13 segundos. 



 A sequência começa com um close no rosto de Emmy, que está elegantemente vestida. 

No início e também no fecho da sequência, Emmy toma um copo de água, gesto significativ o, 

pois parece indicar sua necessidade de tomar alento do cansaço físico e psíquico que sobrevém 

durante o testemunho, que, neste momento, toca num tema delicado: a descrença de um in-

terlocutor (e de muitos outros possíveis, por meio deste único caso) face ao relato dos fatos 

ocorridos em Auschwitz. O tema é levantado por Sérgio: 

 
 Sérgio: “Se alguém disser depois de ver o filme que tudo o que a dona Emmy está con-
tando é mentira?” 
 Emmy: [ela conta que anos atrás fizera uma viagem de turismo, de navio, tendo lá co-
nhecido uma família. Foram depois a uma churrascaria. Uma pessoa, na ocasião, lhe pe-
dira: ‘Conta, Emmy, o que quer dizer para você churrasco?’  Emmy]: “Eu falei, isto, pedaço 
de churrasco, tinha uma época da minha vida que eu dava a vida inteira... vocês não podem 
imaginar o que quer dizer esse tamanho de carne...  depois elas fizeram muitas perguntas, 
e eu comecei a contar... veio um senhor muito distinto, ele disse assim: ‘olha, senhora, eu 
não conheço a senhora, mas eu sou um alto funcionário no Rio, eu falo inglês, francês, 
alemão, eu conheço a Europa, eu conheço muito bem a história da Segunda Guerra... sabe 
o que é isso que a senhora contou? Que a senhora tem uma imaginação fértil’... eu disse: 
‘o que é isso, fértil, eu não conheço esta palavra... depois ele me explicou... eu disse: ‘como 
o senhor pode dizer isso? O senhor sabe línguas, só línguas não quer dizer nada... eu fiquei 
tão nervosa... comecei a gritar lá no restaurante, eu nunca vou esquecer isto... o senhor 
tem filhos, tem netos, tem filhos?... ele disse que sim... eu falei:  ‘o que o senhor sentiria se 
visse o seus filhos, os seus netos entrar em um lugar e virar fumaça?... o senhor não acre-
dita? eu vou mostrar os cheques que a Alemanha manda para mim todo mês...  por que 
mandam? Por que mandam?... eu vou fazer Xerox e mandar para o senhor... o que é isso, 
imaginação fértil? O que eu ganho com isso?’...  depois, ele saiu, vi no rosto dele que ele 
não acreditou... depois veio a esposa, no dia seguinte, e disse: ‘olha senhora, desculpe’.... 
Eu disse: ‘olha senhora, para isso, não tem desculpa...  como o seu marido pode falar isso 
de convicção? eu perdi toda a minha família... vai lá, ainda existe, o campo de Auschwitz, 
pode ver, ainda está lá, não que eu imaginei, por que eu falaria isto? Vocês pagam para 
mim alguma coisa?’ “ 

 

 É o único momento da filmagem em que Emmy parece agitada, nervosa. Trata-se da 

rememoração da cena de um outro relato dos seus padecimentos em Auschwitz, cena dolorosa 

que representa uma repetição do cenário do campo, onde a fala era interditada e qualquer 

contestação verbal poderia levar à morte. A arrogância do “alto funcionário” tenta desqualifi-

car a experiência da sobrevivente como ilusão, produto de uma “imaginação fértil”. É interes-

sante, aqui, notar a astuciosa perversidade do “alto funcionário”: ele não fala diretamente que 

ela mente, ele a acusa de distorcer suas vivências por meio do uso desregrado da imaginação, 

uma faculdade cognitiva superior, como Kant nos ensinou.  A perversidade do enunciado está 

na sugestão implícita: “não é que você minta; simplesmente, é que você não é capaz de dizer 

a verdade, as coisas como elas são”.  



 A atestação do real do sofrimento de Emmy, na situação evocada, ela o encontra possí-

vel nos cheques que a Alemanha lhe manda todo mês, no processo infindável de reconheci-

mento de culpa (Schuld) e dívida (Schuld também) por parte do Estado. Ela de fato teria po-

dido mostrar-lhe: “aqui está a prova”. Emmy fica desolada, contudo, pois “vi no rosto dele que 

ele não acreditou”. O reconhecimento interpessoal, para além do âmbito jurídico do Estado é 

importante para Emmy, pois, se este lhe é negado, é como se repetisse a lesão sofrida no pas-

sado, inserindo-a numa ordem de difícil reparação. Conseguida a reparação jurídico-político-

estatal, falta a reparação simbólica no âmbito da instalação do sofrimento dos sobreviventes 

e das vítimas mortas no “reino dos fins”, para falar como Kant. Em outros termos: no âmbito 

da comunidade de seres humanos cujo sofrimento advém de uma lesão de sua dignidade mo-

ral, de seu reconhecimento como sujeito. Trata-se daquilo que Axel Honneth designou como 

perda da estima social. 

 Em uma das cenas que acabamos de ver, Emmy diz “ele [Mengele] me usou, por isso 

estou viva”. Há algo aqui que interpela o espectador, que provoca incômodo. Ele pode reagir 

como o “alto funcionário” e pensar que Emmy apenas tem uma “imaginação fértil”. Ele pode 

esquecer tudo isso, como se esquece de um balde de pipoca lançado ao lixo. A construção 

formal que Sérgio Oksman realiza com A esteticista parece ter a força de tornar pouco prová-

veis essas formas esvaziadas de recepção. Ao privilegiar a fragmentação narrativa, a explici-

tação dos próprios procedimentos de encenação e a economia absoluta quanto a qualquer voz 

explicativa exterior à situação da tomada de imagens, ele abre um espaço para que a imagina-

ção estética e ética do espectador possa agir. Essa é a vingança estética de A esteticista: sem 

impor um sentido único ao espectador, deixa que este experimente as hesitações, as fragilida-

des e os gestos que fazem com que ele veja em Emmy muito mais do que a vítima inerte de 

um sistema insano de produção de desumanidade. A vingança, aqui, está em poder olhar para 

Emmy como se olha para si mesmo: com um misto de prazer e horror, simpatia e perplexi-

dade. 
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Uma das mais famosas imagens de Helena é aquela na Ilíada, quando Homero nos 

apresenta a cena chamada teichoscopia (Ilíada 3, 121-244), na qual a espartana aparece nas 

muralhas de Troia e, a pedido do rei Príamo, descreve alguns dos guerreiros gregos. Embora 

ela passasse a ser, ali, a observadora e narradora, devemos lembrar que a sua chegada onde 

estão os anciãos troianos desperta seus olhares – eles a observam, a admiram e discutem sua 

responsabilidade pela guerra, antes de ela começar a descrever cada um dos homens escolhi-

dos por seu sogro para ser identificado. Para Clader (1976, p. 10), o fato de Helena conhecer 

os guerreiros era explicado porque eles foram seus pretendentes. Para Tsagalis (2008)1 , trata-

se de um espetáculo organizado em função de Helena – uma segunda disputa dos pretenden-

tes –, o que traz a questão do valor de uma guerra por uma mulher que também acusa e 

condena a si mesma por seus erros passados. Essas são questões importantes e sempre dis-

cutidas quando se analisa a presença de Helena em Homero, em particular na Ilíada, ou sua 

recepção na contemporaneidade.2  

No entanto, há uma cena anterior, no livro II, em outro contexto, em que Helena é 

apenas citada. A fala de um dos aqueus é assaz perturbadora – principalmente para o olhar 

contemporâneo, em que questões de gênero são uma das abordagens para o estudo dos textos 

clássicos. Estamos em meio a uma assembleia dos gregos, e o velho Nestor – em parte, por 

isso, sábio conselheiro –, censurando a falta de habilidade dos jovens na condução dos traba-

lhos da guerra, faz a seguinte admoestação:  

 
Por isso, que ninguém arda por voltar para casa 
antes de deitar-se junto a uma esposa troiana             
para vingar-se dos anseios e gemidos de Helena. 
Il. 2, 354-56 (Tradução de Christian Werner, grifo meu)3  
 
τὼ μή τις πρὶν  ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι 

                                                 
1  Confira sua argumentação no capítulo “Viewing from the Walls, Viewing Helen: Language and Indeterminacy 
in the ‘Teichoscopia’” (TSAGALIS, 2008). Chamo a atenção, também, para a análise da cena por Blondell 

(2015, p. 62-8), que destaca a singularidade da situação de Helena, se comparada a outras mulheres, em 
relação à fama heróica que resultará em imortalidade poética para os guerreiros e para ela própria.  
2 Para citar dois artigos recentes que partem dessa cena para analisar a refiguração de Helena na ópera e no 
cinema, veja Monteanu (2016) e Nikoloutsos (2016).  
3 Agradeço ao professor e tradutor Christian Werner por ter me enviado esses versos, de sua tradução da Ilíada, 
a ser publicada em breve. 
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πρίν τινα πὰρ Τρώων  ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι, 
τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 

 
“Vingar-se dos anseios e gemidos de Helena”. Esse verso chamou particularmente mi-

nha atenção, na medida em que o conselho do respeitado ancião levou-me não apenas a lem-

brar a maneira como em algumas obras cinematográficas que tratam direta ou indiretamente 

do mito de Helena ocorre uma vingança, mas também a refletir sobre quem é o objeto dessa 

vingança. Independentemente das discussões sobre se essa passagem é ou não parte de uma 

interpolação tardia, a orientação parece ter, digamos, ecoado na contemporaneidade em cer-

tas representações da punição, porém, no caso de alguns filmes, não apenas dos troianos, mas 

também de Helena, pelo que ela causou, seja ou não a mais famosa espartana a responsável 

por suas ações. 

Doravante, gostaria de apresentar alguns filmes nos quais algum tipo de vingança en-

volvendo a mais bela das mortais é planejado e/ou realizado.  A partir de um conjunto signi-

ficativamente maior,4  escolhi três filmes. O primeiro deles, Helena de Tróia (2003),5  é uma 

adaptação para a televisão do mito de Helena, e sua narrativa é bastante próxima dos episó-

dios dos mitos transmitidos pelas obras literárias mais conhecidas (épica e trágica). Os outros 

dois filmes não têm um roteiro facilmente identificável com os episódios mais famosos do 

mito de Helena; trata-se de Encaixotando Helena (EUA, 1993) e Cinzas do paraíso (Argen-

tina, 1997). Em outro momento, argumentei a favor deste último ser uma releitura do mito 

de Helena. Não é o caso, aqui, de fazer uma discussão sobre ele novamente; reporto-me ao 

artigo já publicado, trazendo dele apenas algumas informações.6  Retomarei certas passagens 

e discutirei os dois outros filmes, enfatizando o tema da vingança e como os diretores lidaram 

com a herança homérica e com o desejo de punição que está intrinsecamente associado à bela 

Helena7  – seja ela personagem mítica individualizada ou metáfora de toda e qualquer mu-

lher.8    

                                                 
4 Sobre um conjunto maior desses filmes, veja Coelho (2007 ) e Winkler (2016). 
5 Apenas nas citações e referências bibliográficas e cinematográficas a palavra “Troia” está acentuada, pois a 
reforma ortográfica, que aboliu o acento da palavra, passou a v igorar, compulsoriamente, a partir de 2016.  
6 Veja Coelho (2006).   
7  Este artigo surgiu a partir de uma palestra que ministrei no VII Colóquio Filosofia e Ficção: a arte da vin-
ganca. Agradeço à audiência pelos comentários ao meu texto. Naquele momento, tratei também de dois outros 
filmes em que a v ingança se dá de modo peculiar, talvez eu pudesse dizer , à francesa: Les Dames du Bois de 

Boulogne  (R. Bresson, 1945), baseado em um episódio do romance de Denis Diderot, Jacques, le fataliste, e 
Eléna et les hommes (J. Renoir, 1957). Devido às limitações de  espaço e às especificidad es de um texto escrito, 
não tratei desses filmes aqui, mas reporto o leitor para os artigos em que analiso os dois filmes (COELHO 2007; 
2008), ainda que sob uma perspectiva mais geral, a da recepção do mito de Helena no cinema.  
8 Sobre Helena como símbolo de toda mulher, lembremos o célebre verso do Fausto, de Goethe, indicando a 
onipresença da imagem de Helena e que dá titulo ao instigante ensaio de Cassin e Mathieu (2000).  



Antes de passar aos filmes, é importante fazer uma consideração sobre o conceito de 

vingança e os dois termos a ele associados. Enquanto no texto homérico o termo empregado 

é τίσασθαι (do verbo τίνω: vingar-se, pagar a pena por algo, reparar), habitualmente o termo 

usado, quando se trata de textos de filosofia grega, é aquele que encontramos em Aristóteles 

(e também em Platão, ou mesmo nos textos de oratória e tragédia gregas, do verbo τιμωρέω), 

especialmente de uma passagem da Retórica, em que o filósofo analisa as paixões ou emoções 

(πάθη). Ao caracterizar a ira, o filósofo afirma: 

 
Por isso, com razão, se disse acerca da ira (ὀργή): “A qual, muito mais doce que o mel que 
cai gota a gota, cresce nos peitos dos homens” [referência a Homero, Il. XVIII, 109]. Pois 
certo prazer a acompanha, por isso e também porque as pessoas passam o tempo 
vingando-se em pensamento (ἐν  τῷ τιμωρεῖσθαι τῇ διανοίᾳ); a imagem (φαντασία) que 
então surge causa prazer (ἡδονὴν) como a dos sonhos.  
(ARISTÓTELES, Retórica II, 2, 1378b4-10. Trad. de Isis B. da Fonseca) 
 

Em sua apresentação desse texto de Aristóteles, Meyer (2000, p. XL-XLI)9  realça que, 

na Retórica, a definição das paixões está ligada tanto à resposta emocional que uma das par-

tes envolvidas tem na relação afetiva, a partir da representação que dela faz a outra parte, 

quanto ao lugar que cada pessoa ocupa na sociedade, como alguém igual, inferior ou superior. 

Para reestabelecer um lugar perdido, frente ao grupo social, é necessária a operação de vin-

gar-se, em um processo que, além de dor, produz também prazer, na medida em que é agra-

dável antecipar mentalmente a retomada do lugar ocupado antes (quem se irrita, vale lem-

brar, não pode temer quem o retirou da posição inicial ou desprezou,1 0  pois isso seria a emo-

ção de temor e não de ira). Páris, ao seduzir ou raptar Helena, desprezou Menelau e os gregos; 

daí a ira destes e o desejo de vingança. Um dos modos de puni-lo, bem como os troianos, é 

humilhando-os, fazendo suas as mulheres deles. Na obra literária (e também audiovisual), a 

vingança é um aspecto frequente e importante para impulsionar uma narrativa, e o prazer do 

espectador em vivê-la vicariamente na ação do personagem que a executa é, consequente-

mente, explorado. No cinema, a realização da vingança (em geral pelo herói ou heroína) traz 

dor e prazer, alimentando essa poderosa indústria emocional (e também de entretenimento). 

Vejamos, então, como se dá a vingança – e sobre quem – em filmes que adaptaram ou se 

inspiraram no mito de Helena.1 1  

                                                 
9 Aristóteles (2000). Para uma análise detalhada das emoções no  âmbito das interações sociais no espaço da 
pólis, veja Konstan (2006).   
1 0Aristóteles (Ret. II, 2, 1378b 14-15) define três espécies de desprezo (ὀλ ιγωρίας): o desdém (καταφρoνησίς), 

a difamação (ἐπηρεασμός) e o ultraje (ὕβρις).  
1 1Termos como transposição, transcriação, atualização, dialogização, canibalização, transmutação, transfigu-
ração, transcodificação são comumente utilizados para identificar alguns tipos de recepção, mas não é o caso, 
neste momento, de discuti-los e tentar catalogar os filmes de que falarei. 



 

Estupro: Helena de Tróia (J. K. Harrison)   

Este filme, Helen of Troy, de 2003, foi feito para a televisão inglesa como uma minis-

série, sendo lançado depois comercialmente em DVD. Ele segue o estilo da narrativa clássica 

melodramática: seu fio condutor é a história do casal romântico que vive um amor impossível 

de se realizar completamente, tema central em outras películas mais conhecidas, como He-

lena de Tróia (Robert Wise, 1956) e Tróia (Wolfgang Petersen, 2004).1 2  Na versão de quase 

três horas do filme de Harisson, Helena (Sienna Guillory ), já sorteada como esposa de Mene-

lau (James Callis), conhece Páris (Matthew Marsden), o príncipe de Troia, quando este visita 

Esparta para tratar de assuntos políticos. Após o encontro romântico, a fuga para Troia e a 

acolhida de Príamo (John Rhys-Davies) – apesar dos maus presságios –, os troianos enfren-

tarão a ira dos aqueus, liderados por Agamêmnon (Rufus Sewell), que, além dos interesses 

pela conquista da cidade, mostra, desde o início, grande desejo pela esposa do irmão. 

Em relação ao famoso épico Helena de Tróia, de Wise, é importante notar que, mesmo 

sendo uma adaptação baseada na Ilíada, a construção da personagem principal parece agre-

gar características da Helena casta e inocente da peça Helena, de Eurípides. A Helena de 

Harrison também mostra, desde seu início, que a bela jovem  não apenas é inocente, mas 

bastante incomodada com sua beleza destruidora – assim que toma consciência dela, ainda 

bem jovem, nas cenas iniciais, quando da morte do irmão Pólux (Craig Kelly), em luta com 

Teseu (Stellan Skarsgård), seu primeiro raptor. Vale lembrar que, aqui, Teseu tem um papel 

mais parecido com o de um irmão mais velho, já que é politicamente correto e porta-se como 

protetor que se controla para não dormir com Helena, ainda que ele, ao vê-la, tenha dito uma 

frase que parece representar bem o desejo de todos os gregos que a veem: “I'll ripen her like 

grapes; I'll age her like wine. When she ages just enough, I'll taste her.”  

 A simpatia do espectador por Helena também é construída na cena em que ela, des-

tratada pelo pai Tíndaro (Richard Durden), durante o funeral de Pólux, é oferecida a quem a 

quiser, e, então, é sorteada em casamento pelos guerreiros gregos. Em relação a este sorteio, 

retomando o que já comentei em outra ocasião,1 3  o fato de Helena, no filme, não ter de esco-

lher o marido, contrariamente à versão canônica do mito (aliás, uma prerrogativa rara para a 

mulher grega e que distinguia Helena de tantas outras mulheres míticas), facilita a aceitação, 

pelo espectador, do descontentamento da mulher de Menelau no seu casamento e a visão com 

                                                 
1 2 Para uma análise comparativa detalhada dos filmes de Wise, Petersen e Harrison, veja o capítulo “Helen of 
Troy : marriage and adultery  according to Holly wood”, de Winkler (2009, p. 210 -250).  
1 3 Coelho (2007, p. 138). 



simpatia de seu envolvimento com Páris; mais importante, ainda, faz com que a responsabi-

lidade de Helena seja minimizada, tornando sua personagem menos complexa. Podemos 

constatar, sem muito esforço de análise, que esta é uma versão, digamos, bastante marcada 

por questões de gênero na construção da personagem de Helena, assim como a versão de 

Petersen parece bastante marcada por questões políticas, mas, claro, o modo como isso é feito 

não é simples.1 4   

Em relação a Helena, no filme de Harrison, seu papel, para quase todos os gregos, é 

apenas o de uma peça no jogo político, e o amor romântico, aliado ao comportamento 

grotesco de Agamêmnon, é assim enfatizado. Neste filme, em que algumas mulheres são bem 

conscientes de sua subordinação aos maridos, Clitemnestra (Katie Blake), por exemplo, 

também percebe o jogo de poder dos príncipes gregos, liderados por Agamêmnon, e se 

compadece de Helena, matando o marido, tanto para vingar a morte da filha Ifigênia (Kristina 

Paris) como o estupro da irmã. Sim, este é o ponto central do porquê de eu ter incluído este 

filme aqui e para o qual quero chamar atenção do leitor. Após conquistar Troia, o desejo de 

Agamêmnon pela esposa de seu irmão, desejo que já havia sido indicado em cenas anteriores 

do filme, culmina na cena em que ele a violenta, sabendo, a partir de certo momento, que seu 

irmão Menelau está, ali, como espectador, contido por vários outros guerreiros gregos, para 

não atacar Agamêmnon. O estupro de Helena, visto por vários guerreiros, parece satisfazer, 

vicariamente, o desejo que Nestor quis incutir em cada grego. A cena mostra, ainda, tanto o 

desejo de Agamêmnon pela mulher do irmão como – o que nenhum dos outros filmes épicos 

fez – a vingança pela posse, violenta, de uma mulher que, afinal, não é considerada troiana, 

o que não é compatível com o conselho de Nestor.1 5   

Destarte, Helena não representa uma mulher grega, mas uma troiana. Nas cenas fi-

nais, ela é encontrada por Menelau, agachada, chorando sobre o local onde Páris foi morto. 

Como vítima, mas, ao mesmo tempo, com uma franqueza e sinceridade que são peculiares na 

                                                 
1 4 Em Tróia, de Petersen, o papel de Helena é bem menor comparado ao que desempenha no filme de Harrison. 
Sobre o filme de Petersen, muitos críticos identificaram os gregos com os americanos, em particular em sua 
política no Iraque. No entanto, como defendeu Ahl (2007, p. 180-1), essa v isão não é sustentável, também 

porque o filme parece se colocar mais do lado dos agredidos (troianos) do que dos agressores (gregos). Para 
uma análise deste filme e da própria Guerra de Troia como metáfora para outras guerras, veja, além do t exto 
de Ahl, o de Rabel (2007 ). 
1 5 Agamêmnon fala explicitamente sobre seu desejo de dominar Troia, dizendo a seu irmão que não tem ne-
nhum interesse em Helena – como bem notou Winkler (2015,  p. 114), comparando-o ao personagem no filme 
de Petersen, que possui a mesma ambição pelo poder. Embora Winkler não analise a cena do estupro, se con-
sideramos a cobiça de Agamêmnon pelo domínio político de Troia, podemos ler a cena como tão somente uma 

demonstração de poder e de v ingança, no espírito do conselho de Nest or. No entanto, considerando cenas 
anteriores que mostram seu desejo pela mulher de Menelau, o diretor parece deixar clara a ambiguidade tanto 
de Helena ser considerada como uma troiana a ser possuída, como de Agamêmnon estar apenas se v ingando 
dos males que a guerra causou. Talvez esse possa ser v isto como o momento da maior ὕβρις  do comandande 
de todo exército grego; mais que a ofensa a sua mulher, destaca -se a ofensa ao próprio irmão. 



construção da personagem, Helena oferece, em cena bem convincente, o pescoço à espada do 

marido, que, recusando-se a matá-la, e mesmo ouvindo que ela não o ama, a convida para 

retornar a Esparta (ação que segue a versão canônica do mito). Embora na tragédia e na épica 

gregas seja comum ouvir críticas a Helena, e mesmo desejar-se a sua morte, como vingança 

pelos males que ela causou a gregos e troianos, em nenhum filme essa vingança havia se con-

substanciado em um estupro – mostrado de maneira explícita, com a imagem apenas um 

pouco encoberta pela fumaça que espalha o ambiente, afinal, Troia está sendo queimada. O 

que impressiona na inclusão dessa cena é, como disse antes, que Menelau esteja presente e 

seja observador da violência que sua mulher sofre. Talvez essa escolha tenha a intenção de 

realçar também a inocência de Helena. Afinal, se ela pode ser objeto de abuso por parte de 

Agamêmnon, o próprio irmão de Menelau, não seria de se espantar que ela tenha caído sob o 

domínio de outros homens. A ação do líder dos aqueus, além de indicar seu caráter violento 

e sua intemperança, pode mostrar a satisfação de um desejo e retratar um expediente comum 

para indicar uma luta pelo poder no seio de uma família e a explosão de emoções como inveja 

ou ciúme. 

Esquema semelhante, ainda que usado em outro contexto, bastante violento e também 

revelador das mais variadas emoções humanas, é aquele de uma cena de um dos mais famo-

sos filmes do renomado diretor Luchino Visconti, Rocco e seus irmãos (1960). Aqui a vin-

gança ocorre devido a uma desonra e a um desejo que não é satisfeito, na perspectiva do vin-

gador. Dois irmãos, ambos boxeadores, mas com carreiras opostas, Simon (Renato Salvatori), 

decadente na profissão, e Rocco (Alain Delon), lutador em ascensão, estão apaixonados pela 

mesma moça, a prostituta, “uma troiana”, como ainda se diz na Itália, Nadia (Annie Girar-

dot), que se enamora de Rocco. Ao ver-se rejeitado, Simon a estupra em um terreno baldio, 

em uma longa cena, na frente do irmão, que é contido por outros homens. Não é o caso de 

falar, aqui, da influência da Ilíada sobre Visconti, ou de influência da cena do filme de Vis-

conti sobre a cena do de Harrison. Há muitos filmes e relatos, privados e públicos, que não 

são ficcionais, principalmente em casos de guerra, desse tipo de expediente para humilhar o 

inimigo, desonrando-o. Chama atenção, porém, a insuportável possibilidade da naturalização 

da prática do estupro como forma de vingança, respaldado pelo valor de um magnífico clás-

sico da literatura de ficção.  

Voltando ao filme de Harrison, vale lembrar uma cena em que, ainda em Esparta, antes 

da chegada de Páris, Helena e sua irmã Clitemnestra conversam sobre o tratamento abusivo 

de Menelau, que fazia com que ela, Helena, desfilasse nua para os mais importantes guerrei-

ros gregos durante festas no seu palácio. A exposição do corpo da mulher, para justificar a 



manutenção do juramento e o projeto de guerra contra Troia, embora ofensiva, não atingia 

tanto Helena, que diz à irmã, em uma atitude quase estóica, que o que todos viam não era 

exatamente ela, resguardada em sua pureza. Esse é um diálogo que mostra claramente a cons-

ciência que ela possui de ser um objeto, uma mercadoria de troca para a união da Hélade 

(esse é, aliás, seu papel no Elogio de Helena, de Isócrates, que, elogiando Helena, elogia seu 

raptor, Teseu, símbolo da união da Hélade comandada pela cidade de Atenas). Nas cenas 

finais, após o estupro, mesmo que ela diga a Menelau que não o ama, ele a quer de volta. 

Independentemente das intenções e dos sentimentos de Menelau (sempre no filme subjugado 

pela vontade de Agamêmnon), Helena, novamente, tem clara noção de seu papel como objeto 

de posse dos homens. Curiosamente, neste filme, que segue tão linearmente os episódios do 

mito de Helena e é do gênero épico, temos Helena, e não os heróis, como sujeito, protagonista,  

mas, ao mesmo tempo, objeto a ser possuído, e que pode ser até mesmo um simulacro para 

Troia (ou qualquer troiana) a ser ocupada pelo inimigo. O estupro parece, assim, uma mani-

festação dessa ocupação, além de ser, para Agamêmnon, uma vingança pela “sorte”  que não 

foi dada a ele, quando todos os príncipes lançaram seus anéis e ele, por ser casado, não pôde 

participar da disputa. 

 

Mutilação: Encaixotando Helena (J. C. Lynch) 

 Encaixotando Helena (1993) é, tanto quando eu saiba,  o único filme sobre o mito de 

Helena dirigido por uma mulher.1 6  Jennifer Chambers Lynch escreveu o roteiro aos dezenove 

anos, e seis anos depois dirigiu este seu primeiro filme. Embora já tivesse tido alguma expe-

riência em obras de seu pai, o diretor David Lynch, de quem foi assistente de produção em 

Blue Velvet (1986), ela era uma iniciante. Apesar da habilidade na direção, cuidado com a 

trilha sonora e com o roteiro, a construção de uma história que tem algo bastante bizarro 

gerou muitas críticas (principalmente de algumas feministas) pelo modo como transforma o 

corpo feminino em objeto e fetiche para o olhar masculino.1 7   

A história se passa na cidade de Atlanta. Helena (Sherilyn Fenn) é uma jovem inde-

pendente – e, claro, muito bonita e atraente –, com quem Nicholas, que é sempre chamado 

apenas de Nick (Julian Sands), um jovem e promissor médico, certo dia, se encontrou. Apai-

xonado, ele a segue e observa às escondidas o encontro dela com outro homem. Frustradas 

suas tentativas de conquistá-la, rejeitado e humilhado, Nick, aproveitando-se de um acidente 

                                                 
1 6 Recentemente tivemos Elena, de Petra Costa (Brasil, 2012), filme que causou grande comoção e foi muito 
bem acolhido nacional e internacionalmente. No entanto, é um documentário, ainda que tenha elementos fic-
cionais e poéticos em sua narrativa.  
1 7  Veja Hardin (2001).  



que ela sofre e após o qual que tem de tratar da jovem, transforma Helena em prisioneira, 

usando a antiga casa de seus pais como refúgio. Desejando a exclusividade de seu corpo e 

olhar, o competente médico opera nela uma mutilação assustadora. Mesmo para nós, acos-

tumados a admirar a Vênus de Milo, ver o corpo desmembrado de Helena pode ser bastante 

incômodo. Ela tem braços e pernas amputados, de tal maneira que se torna completamente 

dependente de seu mutilador e admirador. 

O filme aborda de maneira estranha, mas envolvente, a origem do desejo e da obsessão 

de um homem por uma bela mulher. Narrado por meio de flashbacks, o passado de Nick 

indica (de modo algo simplista, numa abordagem psicanalítica que carrega certos clichês) a 

raiz de sua atração por Helena: durante uma festa –  a sequência inicial do filme  – na casa 

de seus pais, vemos uma criança carente de atenção. Seu pai era médico e passava o dia tra-

balhando (mesmo durante as festas, como uma das cenas indica claramente), enquanto a mãe 

era indiferente ao filho, sendo mostrada cercada por outros homens. Nesta festa, vemos um 

personagem, que parece ser um velho amigo dos pais do menino, olhar para o jovem Nick 

(que está na posição da câmera, o que faz com que pareça que o velho senhor esteja se diri-

gindo a nós, espectadores) e dizer o lema da família: “com esforço e persistência conseguirás 

tudo o que quiser no mundo”. Como veremos depois, de fato, essa persistência marcará a 

efetivação do plano de Nick para tentar satisfazer seu desejo, e o foco da câmera na reprodu-

ção da famosa estátua da Vênus de Milo, no saguão de entrada da casa, já indica algo que será 

explicitado mais à frente e que o padrão clássico, de certa maneira, justificará: se admiramos 

a estátua grega amputada, por que não faz sentido a operação que Nick realizará, esculpindo 

o corpo vivo de sua bela amada?1 8  É ainda significativo, na mesma festa, o diálogo de duas 

mulheres, em um plano que deixa visível, também, a estátua da Vênus de Milo. Com a câmera 

focalizando as mulheres, uma delas pergunta, enquanto ambas olham para o menino, “– De 

quem é aquele menino?; – É o filho da Marion. – Curioso. Ela nunca mencionou que tinha 

filhos.” A última cena da festa mostra o menino, atrás do balaustre de uma escada, olhando 

para uma bela mulher, em um movimento de câmera subjetiva, que se dirige para ela, pas-

sando antes pela estátua da Vênus de Milo, e dizendo “mãe”. Ao olhar repreensivo de Marion 

(Meg Register) e desatenção ao chamado do menino, segue a cena de um caixão sendo enter-

rado, e as preces encomendando a alma de Marion a Deus e entregando seu corpo à terra. 

                                                 
1 8 É perturbador trazer um episódio que aconteceu em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, em agosto 
de 2015, ocasião do VII Colóquio Filosofia e Ficção: a arte da vingança, no qual que este texto foi apresentado: 
jornais noticiaram que um homem decepou pés e mãos de sua mulher para se v ingar, porque ela havia pedido 
a separação.  Cf. http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/08/homem-que-decepou-maos-de-
companheira-no-rs-e-denunciado.html, acesso em 14/08/2015. 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/08/homem-que-decepou-maos-de-companheira-no-rs-e-denunciado.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/08/homem-que-decepou-maos-de-companheira-no-rs-e-denunciado.html


Nessa história, a diretora e roteirista atribui, ou melhor, explica, o desejo de Nick por 

meio de um trauma sofrido. Sua vingança vem do desejo não satisfeito por uma mulher – na 

verdade, duas, pois fora rejeitado tanto por Helena como por sua mãe – e se torna compre-

ensível, ou melhor, pelo menos explicada. A culpa parece ser da mãe, que, tal qual Helena de 

Troia ao seguir Páris, abandonou sua criança; aqui, temos o tímido Nick, no lugar da filha 

Hermíone.1 9  A justificação da obsessão de Nick (apresentada como patologia) causada pelo 

apego à figura materna (um complexo edipiano, claramente indicado) e a rejeição da mãe, 

não é enredo incomum on cinema. Tomemos outro exemplo, um filme bastante famoso e, de 

certo modo, paradigmático: O homem que amava as Mulheres (1977), de François Truffaut. 

Trata-se da história do engenheiro Bertrand Morane, contada em flashback, a partir da cena 

de seu funeral, ao qual comparece uma pletora de mulheres, todas elas, saberemos mais 

tarde, suas (ex)amantes. O protagonista é o autor de uma autobiografia, intitulada Le Cava-

leur – que terá o título alterado para “O homem que amava as mulheres”  por sugestão de sua 

editora –, texto que também se torna o fio condutor do filme, e no qual narra sua vida amo-

rosa e suas frustrações pela convivência com uma mãe ausente. Em uma noite de Natal, Ber-

trand, após de despedir da namorada (Geneviève, sua editora), telefona para várias mulheres, 

buscando um encontro, mas sem sucesso. Depois, caminhando, é atraído por uma mulher 

que vê na rua. Ao tentar segui-la é atropelado, morrendo no hospital, em uma cena final em 

que admira as pernas da enfermeira que o atende. Curiosamente, no início do filme, ele já 

havia provocado um acidente, apenas para ter uma desculpa para encontrar uma mulher por 

quem se interessou.  

É pertinente lembrar que na história de Truffaut uma das mulheres por quem o 

protagonista se sente atraído é Hélène, dona de uma loja. Bertrand a observou enquanto ela 

vestia um manequim (com uma lingerie preta). Eles se encontram, conversam, mas ela se 

recusa a ser sua amante, pois diz se sentir atraída apenas por homens mais jovens. É 

justamente esse fato – “a inesperada derrota” – que faz Bertrand iniciar seu livro (ah, Helena 

e os escritores….) e se lembrar de suas amantes, transformando-as em suas personagens, e 

também de sua mãe e da origem de seu amor pela leitura. Chamo atenção para uma cena em 

que, menino, ele interrompe uma leitura e sai para entregar uma carta que sua mãe (que 

estava circulando perto dele, nesse momento, apenas de peignoir, aberto, e lingerie) enviava 

ao amante; no entanto, no caminho, Bertrand, depois de lê-la, a joga fora em um bueiro. As 

                                                 
1 9 Em nenhum dos três filmes analisados, Helena é mãe, o que é compreensível considerando a narrativa de 
cada um, pois a presença de uma criança a seu lado dificultaria sobremaneira a simpatia do público e a forma-
ção do par romântico com Páris, ou qualquer outro protagonista masculino.  



cenas parecem indicar que a mãe é a culpada das ações e frustrações do futuro escritor, mas 

como o resultado é a habilidade com a escrita, o trauma tem efeito positivo. No caso deste 

filme, a necessidade do amor e o desejo por tantas mulheres (ou todas) são vistos, também, 

como algo positivo. No entanto, a cena anterior mostra, do mesmo modo, a vingança do 

menino em relação à mãe, ao destruir a possibilidade de ela ter um encontro. Embora não 

caiba falar de influência de Truffaut sobre Lynch, acredito ser interessante esse paralelismo 

entre os dois filmes, que têm o corpo da mulher ou partes dele (no caso de Bertrand, a 

obsessão com as pernas) como destaque e cujos protagonistas agem de modo bastante 

peculiar em relação à figura feminina, pela qual nutrem um desejo que remete à atração pelas 

figuras maternas bastante sedutoras. 

Em Encaixotando Helena, quanto ao aspecto edipiano como motor do desejo, a dis-

puta não está totalmente direcionada ao pai, mas, sim, aos outros amantes de sua mãe e, 

principalmente, ao tempo e à atenção que o menino gostaria de ter dela. Nick transfere seu 

olhar e desejo para Helena, que tem atitudes parecidas com a de sua mãe, e a mantém, após 

amputada, em um lugar especial, a casa materna, onde, adorara e cuidada, esta totalmente 

sob o controle do amante. Nos dois casos, a culpa da mãe leva o filho a se vingar, boxing 

Helena, no caso de Nick ou, boxing suas amantes nas páginas de seu livro, no caso de Ber-

trand, o Le Cavaleur que amava as mulheres. O final de Encaixotando Helena é perturbador 

justamente por trazer alívio para o protagonista e para o espectador. Tudo não passou de um 

sonho de Nick, sem nenhuma ação real. Helena não foi mutilada, e a responsabilidade não 

pode ser imputada a ninguém, nesse mundo de sonhos e fantasias. Se lembrarmos Aristóte-

les, em sua definição da ira, o que tivemos, aqui, foi apenas em parte aquilo que ele descreve 

como parte prazerosa do desejo de vingança, pois temos Nick vingando-se em pensamento; 

as imagens (ou fantasias) que causaram prazer vêm, de fato, dos seus sonhos. Após despertar 

de um pesadelo em que vê o torso da estátua de Vênus de Milo explodindo – imagem 

associada a outras como a de seu rosto de menino, o olhar de censura de sua mãe e o corpo 

de Helena na cama com um amante –, ele corre até a sala e, abraçado à estatua, diz: “I am 

still haunted by my love for her.” “Ela”: Helena, sua mãe, ou ambas? Quem sabe?!!! Do outro 

lado da tela, ficamos com nosso desejo por qualquer objeto, eídolon vazio, que preenchemos 

com nossa ideia de amor e alguém que o represente, dando colorido e vida à estátua de 

Afrodite. Como a deusa, representada pela estátua, Helena parece ter de viver eternamente, 

por meio da literatura, pintura, escultura e, mais recentemente, do cinema; provam isso suas 

recorrentes refigurações no imaginário ocidental. Se ela desaparecesse, haveria um preço a 

pagar por isso, como veremos em seguida. Assim, para concluir este artigo, passemos, após o 



estupro e a mutilação (seja ela real ou imaginária), a algo mais radical: o assassinato de He-

lena, em imagens e palavras. 

 

Assassinato: Cinzas do paraíso (M. Piñeyro) 

Com um roteiro elaborado por Marcelo Piñeyro, também diretor, e pela escritora e 

jornalista Aída Bortnik, Cenizas del Paraíso (1997) é uma produção argentina que recebeu 

várias indicações e vários prêmios, dentre os quais o Goya de melhor filme estrangeiro em 

1998.2 0  Assim como Encaixotando Helena, é um drama narrado em flashback. A história gira 

em torno do esclarecimento de duas mortes, a do juiz de origem grega, Costa Makantasis 

(Héctor Alterio), e a da jovem Ana Muro (Leticia Brédice), filha do empresário Francisco 

Muro (Jorge Marrale), de origem romana, e cujas atividades eram investigadas pelo juiz.2 1   

Após as cenas iniciais, apresentando dois corpos em situações distintas – o de um ho-

mem caindo de um prédio e o de uma mulher ensanguentada sendo arrastada para o porta-

malas de um carro por um jovem –, vemos dois outros jovens: um tentando se matar, sentado 

no chão de um banheiro, e outro, cavalgando em direção a uma árvore, à qual ateia fogo e, 

atirando, em seguida, no cavalo em que estava montado. A partir desse início dramático e 

impactante, entram os créditos do filme e acompanhamos o desenrolar da história por meio 

das investigações da juíza Beatriz Teller (Cecilia Roth). Identificados os mortos – o juiz Ma-

kantasis e Ana Muro –, a juíza se depara com uma situação peculiar, qual seja, a de cada um 

dos três filhos do juiz se apresentar, independentemente, como o assassino de Ana Muro, que, 

embora não tenha o nome da bela espartana, tem muito de seus atributos.  

Lembrando as representações de Helena como figura mítica individualizada ou como 

metáfora da condição feminina, destaco que, nesse segundo caso, em geral se mantém o nome 

“Helena” para designar essa personagem perturbadora do espaço por onde passa, sendo tam-

bém mantidas algumas características da Helena grega na sua transposição para o mundo 

contemporâneo. No caso deste filme de Piñeyro, a identificação não é imediata, mesmo por-

que a protagonista não se chama Helena, mas Ana. Apenas ao longo do filme é que teremos 

elementos que indicam uma conexão com o mito de Helena de Troia. Não vou apresentá-los, 

                                                 
20 Como disse antes, retomo aqui, com algumas alterações, partes de um texto já publicado antes. Confira Co-
elho (2006). 
21   A referência a essas duas culturas aparecerá no final do filme, quando, em um encontro de Makantasis e 

Muro, este, falando sobre as duas grandes civilizações de que ambos descendem, critica, porém, os gregos, que, 
em um século eram deuses e no outro, mercadores. A posição de Muro é ameaçadora, pois entende que o juiz 
e seus filhos estão manipulando Ana a fim de prejudicá-lo, e ela, “por ser mulher”, “não sabe reconhecer os 
inimigos”. O juiz, diferentemente do empresário e respeitando o relacionamento dos jovens, não quer misturar 
os assuntos, mas Muro o agride verbalmente, lançando mão da imagem dos romanos e de sua força para man-
ter um império unido por tantos séculos, no qual se espelha como empresário.  



já que aqui me interessa chamar atenção para o fato da escolha do nome ser compatível com 

um final que vai de encontro ao mito, a morte de Helena. Matar Ana é a vingança de dois dos 

irmãos pela impossibilidade de possuí-la completamente e pela angústia que o desejo por ela 

suscita. Na perspectiva dos três jovens, ela destruiu a família que a acolheu no doce idílio 

amoroso com o fotógrafo Alejandro (Nicolás Abeles), o filho mais novo, que tentou se matar 

após a morte dela.2 2  Certamente, se Ana se chamasse Helena, a história ganharia certa obvi-

edade que poderia comprometer a trama e, ao mesmo tempo, se afastar sobremaneira do 

mito. Ao estabelecer correlações mais sutis e menos explícitas, o filme parece ter ganhado em 

dramaticidade e mesmo em verossimilhança. 

Chamo atenção para o fato de Nicolás (Daniel Kuzniecka), jovem médico, se lançar 

com tamanha fúria sobre um corpo morto para desferir tantas punhaladas, e de o próprio 

Alejandro, por um momento, a querer morta. No entanto, mesmo desejando e assumindo o 

assassinato, os irmãos não deixam de continuar encantados por sua imagem, que ao final é 

inocentada de qualquer culpa, pelas revelações de um dos irmãos, o advogado Pablo (Leo-

nardo Sbaraglia). Apesar das diferentes circunstâncias, Ana, aparentemente tão frágil, tem, 

como Helena, o mesmo poder de atrair, seduzir e destruir os que estão a sua volta, e sua 

simples aparição é suficiente para mudar o comportamento de todos. Impossível não nos 

lembrarmos, aqui, das palavras de Górgias sobre Helena “cuja fama do nome se tornou me-

mento de males” e que “com um só corpo, conduziu muitos corpos de homens” (Elogio de 

Helena, § 2 e 4). Pensando na ambiguidade da figuração de Helena nos autores gregos, ora 

inocente, ora culpada, ora acusando-se de ter abandonado o marido e a filha, ora dizendo-se 

raptada ou desejando a morte, é pertinente destacar como o diretor Piñeyro, por meio de um 

roteiro bem construído e uma excelente direção de atores, conseguiu que Ana fosse, ao 

mesmo tempo, tão inocente e tão culpada. Na moderna Buenos Aires, ao ir com Alejandro 

viver na casa dos Makantasis, ela causa, sem querer, a destruição de todos da casa e mesmo 

a de seu pai, a quem abandona.  

O final do filme é muito revelador, pois os dois irmãos mais velhos alegam, na acarea-

ção, que quiseram proteger Alejandro ao agir como agiram. Mas é também a defesa de um 

valor – o da lealdade – o que vemos, situação semelhante, aliás, ao que acontece na Ilíada, 

seja por parte dos príncipes gregos, unidos por juramento, seja por parte dos homens da casa 

real troiana, tomando para si a defesa de Alexandre. Matar uma personagem semelhante à 

                                                 
22 Essa perspectiva remete aos versos da Oresteia, de Ésquilo, sobre o filhote de leão (Agam., v . 717-36), que, 
jovem, faz a alegria da casa, mas, adulto, revela-se um sacerdote da Áte. Sobre a Helena esquiliana como esse 
leão e a terrível etimologia de seu nome, veja Coelho (2000).  



Helena de Troia (ou uma manifestação sua) é uma grande responsabilidade. Assim, ao fazê-

lo, Piñeyro usou, a meu ver, de uma estratégia interessante. Quando, no início do filme, vemos 

o cadáver ensanguentado, não sabemos quem é a moça sendo arrastada e, portanto, não fica-

mos tão impressionados como ficaríamos se já tivéssemos mais informações sobre ela, ou 

mesmo se já tivéssemos desenvolvido certa simpatia pela jovem tão bonita e cativante. Só 

depois de estarmos envolvidos com os personagens, dentre os quais Ana, é que a vemos morta 

novamente. Trata-se da cena em que o pai vai ao necrotério reconhecer o corpo da filha. Nesse 

momento, ao ser levantado o lençol que cobre o corpo nu de Ana, não há como não nos lem-

brarmos da estatuária grega clássica; mesmo com as marcas das facadas no torso, Ana é de 

uma beleza impressionante.2 3   

Helena, como vemos, desperta Eros e Tânatos. Certamente muitos manifestaram de-

sejo de possuí-la e de matá-la – “toda a Grécia”, na leitura poética de Hilda Doolittle, no po-

ema Helen (cujos versos finais utilizei na epígrafe do artigo em que analisei Encaixotando 

Helena, COELHO, 2006, p. 65): 

 
Greece sees, unmoved, 
God's daughter, born of love, 
the beauty of cool feet 
and slenderest knees, 
could love indeed the maid, 
only if she were laid, 
white ash amid funereal cypresses.24 

 

No entanto, a morte não necessariamente destrói nosso desejo; pelo contrário, pode 

despertá-lo mais ainda esse desejo. Exceção feita caso essa morte é a morte da própria beleza. 

Seria essa a vingança última? Seria isso o que fez, por exemplo, Alexei Bueno, no seu poema 

Helena? Reproduzirei por inteiro esse poema, como uma provocação – afinal, esta ainda seria 

Helena?  Podemos até matá-la, em sonhos e com imagens, como acontece com aquele eído-

lon, simulacro, que, na tragédia Helena, de Eurípides, desaparece após cumprir sua missão 

de provocar a guerra e mostrar o valor dos bravos guerreiros, gregos e troianos, ou com aquela 

Ana, a bela morta, que desaparece na gaveta do necrotério, mas revela a fátria dos solidários 

irmãos em Buenos Aires, tão gregos. Alexei Bueno mostra – pelas palavras – Helena morta. 

Essa enargeia talvez seja tributária daquele conselho de Vieira (Sermão do demônio mudo, 

XI), citando Ovídio (Ars Amatoria, II, 113-4; Metamorphoses, XV, 232-3), ao falar da beleza 

como um bem frágil que desaparece com os anos, e dando como exemplo o envelhecimento de 

                                                 
23 Sobre a bela morte das mulheres na tragédia grega, como espetáculo, em especial o caso de Polixena, veja 
Loraux (1985). 
24 Para uma análise deste poema e das Helenas de Doolittle, veja Azevedo (2016).  



Helena.2 5  Vingar-se da guerra e de Helena seria destruir sua beleza. No entanto, novamente, 

pergunto: podemos fazer isso? Podemos matar Helena e a beleza juntas? Podemos suportar 

essa vingança por meio da descrição do cadáver de Helena idosa? A terra pode ser leve, mas, 

para nós, as palavras são de um peso tremendo, nesta que me parece ser a mais radical das 

vinganças.  

 
Helena 
 
No cômodo onde Menelau vivera 
Bateram. Nada. Helena estava morta. 
A última aia a entrar fechou a porta, 
Levavam linho, ungüento, âmbar e cera. 
 
Noventa e sete anos. Suas pernas 
Eram dois secos galhos recurvados. 
Seus seios até o umbigo desdobrados 
Cobriam-lhe três hérnias bem externas. 
 
Na boca sem um dente os lábios frouxos 
Murchavam, ralo pelo lhe cobria 
O sexo que de perto parecia 
Um pergaminho antigo de tons roxos. 
 
Maquiaram-lhe as pálpebras vincadas, 
Compuseram seus ossos quebradiços, 
Deram-lhe à boca uns rubores postiços, 
Envolveram-na em faixas perfumadas. 
 
Então chamas onívoras tragaram 
A carne que cindiu tantas vontades. 
Quando sua sombra idosa entrou no Hades 
As sombras dos heróis todas choraram.  
 
(BUENO, 2003, p. 245) 
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5, n. 9, 2006, p. 271-287. 
SKUTSCH, O. Helen, her Name and Nature. Journal of Hellenic Studies CVII, 1987, p. 188-
93. 
RABEL, R. The Realist Politics of Troy. In: WINKLER, M. M. (ed.) Troy: From Homer Iliad 
to Hollywood Epic. Malden: Blackwell, 2007, p. 186-201. 
TSAGALIS, C. The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epic.  
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008. Acesso em: 12 maio 2015. http://chs.har-
vard.edu/CHS/article/display/6001. 
TRUFFAUT, F. O homem que amava as mulheres, França: Les Films Du Carrosse,  1977. 
DVD distribuído no Brasil pela Versátil. 
VISCONTI, L. Rocco e seus irmãos. Itália/França: Titanus/Le films Marceau, 1960. DVD dis-
tribuído no Brasil pela Versátil. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/princeton-university
http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol9/hardin.htm
http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol9/hardin.htm
http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6001
http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6001


WINKLER, M. M. Cinema and Classical Texts: Apollo’s New Light. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. 
______. (ed.) Return to Troy: New Essays on the Hollywood Epic. Leiden: Brill, 2015. 
______. Helenê kinêmatographikê; or, Is this the face that launched a thousand films? Nun-
tius Antiquus 12, vol. 1, 2016, p. 215-257. 
 


