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POLÍTICA DA FORMA: PODE A FORMA SER POLÍTICA? !
!
	
 Um artista pinta botas de soldado, notas de dinheiro, foices e martelos, o rosto de 

Eduardo Cunha. A canção fala de mudança, liberdade, notícias de jornal; a melodia faz lembrar 

o hino de um país ou uma cantiga popular proibida. O livro tem um tema e o tema é um 

acontecimento histórico. Mas pode a cor ser política? Não apenas quando ela se torna alvo de 

violência política – como o vermelho – mas também quando não possui endereçamento 

simbólico explícito, como numa lata de Coca-Cola. É política a metáfora quando não é metáfora 

política? Se há, não no conteúdo, mas na forma, também uma política, deveríamos ser capazes 

de diferenciá-las.	


	
 A nova edição da A! buscou discutir a política da forma. Para além da mensagem: o 

modo como a mensagem foi contada. E, mais do que isso, o modo de mostrar, de revelar, de 

representar, de aparecer. Uma representação sem referência – a forma podendo ser, 

hegelianamente, seu próprio conteúdo.	


	
 As discussões literárias da edição transitam entre os séculos XIX e XX, entre Franz 

Kafka e Charles Baudelaire. No primeiro caso Deleuze direciona o conto “Josefina, a cantora ou 

O povo dos camundongos” no sentido de um além da estética, argumentando que no lugar 

depois da estética encontra-se a política,– tal ponto de partida permitirá a autora estabelecer uma 

série de nexos entre Kafka e o projeto das vanguardas europeias. No segundo caso há um 

retorno para o poema em prosa do século XIX, localizando a aparição dessa forma artística 

como derivada de problemas históricos da modernidade, o que implica numa série de 

compreensões sobre a natureza da arte.	


	
 Trazendo a discussão para o presente, o artigo "Para que os gestos de resistência 

resistam" associa imagens de junho de 2013 ao filme Je vous salue Sarajevo (1993), de Jean-

Luc Godard https://www.youtube.com/watch?v=LU7-o7OKuDg. Ao dizer que as obras de arte 

não comunicam, Deleuze permite enxergá-las como gesto de resistência. É nesse momento que 

se discute a fronteira artística dos registros das manifestações de junho, cujo protagonista,– 

como recorda Vladimir Safatle num recente manifesto – é o ator político Ninguém. Na teoria de 

Rosalind Krauss, em outro artigo, a discussão se envereda para legitimidades de certas formas 

"impuras" de arte, trazendo discussões sobre seus extremos, a partir de conceitos como o 

paregorn da gramatologia, por exemplo, onde os limites do "dentro" e do "fora" são postos em 

dúvida.	


	
 O cinema reaparece no artigo sobre 48, de Susana de Sousa Dias, documentário que 

parte dos arquivos da PIDE/DGS (polícia política salazarista). A autora faz sua leitura dentro da 

tradição benjaminiana, aproxima teoria da história da teoria da montagem, chega às implicações 

políticas desse processo: "O anacronismo [...] atravessa todas as contemporaneidades e implica 
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na coexistência das durações heterogêneas". A relação entre tempo, imagem e arquivo conecta 

forma e política.	


	
 Em "Quando plantas irrompem pelo concreto", o debate é levado ao nível 

antropológico, perguntando se a arte não poderia nos ajudar a vislumbrar a agência política das 

plantas; discussão realizada no campo teórico de Bruno Latour.	


	
 Também temos a satisfação de publicar, nessa edição n.05, duas traduções inéditas no 

Brasil. Fernanda Drummond traduz o romance em versos Autobiografia do vermelho da poeta 

Anne Carson. E Renato Pardal Capistrando traduz o "Política da literatura" de Jacques Rancière, 

ensaio que argumenta em favor da natureza política da literatura, mesmo quando esta não 

guarda pretensões políticas – finalizando, dessa maneira, a atual edição.  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COMO SE CANTA, PARA QUEM SE CANTA: UM LIMIAR 
ENTRE ESTÉTICA E POLÍTICA NO ÚLTIMO CONTO DE 

FRANZ KAFKA !
!

ELIS SEZANA SPYKER DA COSTA!
Mestra Ciência da Literatura UFRJ!

!
Resumo:  Em “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos”, Franz Kafka coloca em 

primeiro plano o lugar do artista e da obra de arte numa fábula na qual a própria experiência da 

literatura se encontra, segundo Deleuze, sob novos paradigmas, já distantes de uma estética. A 

literatura menor de Kafka, simbolizada perfeitamente no conto, requer desdobramentos que 

ultrapassam o estatuto tradicional da cultura e da arte. Resta, portanto, pensar a respeito da 

dimensão do artista, do público e da obra numa comunidade que não permite mais a plena 

existência daquilo que Walter Benjamin chamou de aura. A obra de Kafka em questão parece 

desenhar o limiar da trajetória que a arte moderna percorreu e, assim, evidenciar a natureza 

dos impasses vividos pelos artistas e escritores durante o último século. Nesse sentido, 

levantaremos, neste trabalho, algumas reflexões que versam sobre a figura do artista e o gesto 

artístico no conto, procurando pensá-los em diálogo, especificamente, com a chamada arte de 

vanguarda europeia. Com isso, pretende-se uma análise do último conto de Kafka que se 

insinue não mais puramente estética, mas política. Como Josefina, a camundonga cantora, que 

dissolve todos os possíveis limites entre a arte e o povo.!
Palavras-chave: estética; Franz Kafka; política; vanguardas.  !!
Abstract: In “Josephine the Singer or the Mouse Folk”, Franz Kafka puts in the foreground  the 

place of artist and the work of art in a fable in which the experience of literature itself is, 

according to Deleuze, under new paradigms, distant from aesthetics. Kafka's minor literature, 

perfectly symbolized in the tale, requires developments that go beyond the traditional status of 

culture and art. In this sense, it's worth thinking about the dimension of the artist, the public and 

the work of art in a community that no longer allows the full existence of what Walter Benjamin 

called an aura. Kafka's work in question seems to draw the threshold of the trajectory that 

modern art has gone through and, thus, draw attention to the nature of the impasses 

experienced by artists and writers during the last century. Hereupon, we intend to raise some of 

the reflections that deal with the figure of the artist and the artistic gesture in the tale, trying to 

put them in dialogue, specifically, with the so called European avant-garde art. After all, it is 

intended to raise an analysis of Kafka's last tale that insinuates itself not only purely aesthetic, 

but political. Like Josephine, the singing mouse, who dissolves all possible boundaries between 

art and the people.!
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Keywords: aesthetics; Franz Kafka; policy; vanguards.!!!
Nas primeiras décadas do século XX, Franz Kafka escreve o conto “Josefina, a cantora ou O 

povo dos camundongos”. A obra é a última realizada por ele, quando a tuberculose, atingindo 

seu nível mais grave, provocara lesões na garganta que comprometeram seriamente sua 

capacidade respiratória, deglutativa e de fala. Sem conseguir ingerir alimentos, Kafka esforça-se 

incrivelmente para revisar as provas tipográficas do conto “Um artista da fome”. Impossibilitado 

de falar, kafkianamente dava vida, na palavra, a Josefina, uma artista da voz, ou uma cantora do 

silêncio. Pouco tempo depois, no mesmo ano, Kafka falece, em 3 de junho de 1924, exatamente 

um mês antes de completar quarenta e dois anos de idade.  	


Contrariando todas as expectativas diante das condições em que foi escrito, o último 

texto de Kafka se diferencia de seus demais por, como bem observou Zizek (2012), em alguma 

medida não carregar aquela atmosfera angustiante e pegajosa esperada (somente, porém, em 

alguma medida). Assim somos apresentados à artista e sua arte, ou ao povo dos camundongos:	


Nossa cantora se chama Josefina. Quem não a ouviu não conhece o poder do canto. Não existe 

ninguém a quem seu canto não arrebate, o que deve ser mais valorizado ainda, uma vez que 

nossa raça em geral não é amante da música, para nós a música mais amada é a paz do 

silêncio; nossa vida é dura e, mesmo quando procuramos nos livrar de todas as preocupações 

diárias, já não sabemos nos elevar a coisas tão distantes do nosso cotidiano como a música. 

Mas não o lamentamos muito; nem mesmo chegamos a esse ponto; consideramos como nossa 

maior vantagem uma certa esperteza prática, da qual evidentemente necessitamos com a 

máxima premência; e é com o sorriso dessa astúcia que costumamos nos consolar de tudo, 

ainda que aspirássemos – o que não acontece – à felicidade que talvez emane da música. Só 

Josefina é uma exceção; ela ama a música e sabe também transmiti-la; é a única; com o seu 

passamento a música desaparecerá – quem sabe por quanto tempo – da nossa vida. !

Muitas vezes me perguntei o que acontece efetivamente com essa música. De fato somos 

inteiramente não-musicais; como é que entendemos a música de Josefina, ou pelo menos 

acreditamos entender, já que ela nega nosso entendimento? A resposta mais simples seria que a 

beleza do seu canto é tão grande que até o sentido mais embotado é incapaz de resistir, mas 

esta resposta não é satisfatória. Se fosse realmente assim, diante desse canto precisaríamos, de 

uma vez por todas, ter o sentimento de algo extraordinário, a sensação de que nessa garganta 

ressoa alguma coisa que nunca ouvimos antes e que não temos absolutamente capacidade de 

escutar – algo para o qual Josefina e ninguém mais nos torna aptos.!

Mas na minha opinião é justamente isso o que não ocorre; eu não o sinto e nunca o notei 

também nos outros. Em círculos de confiança admitimos abertamente uns aos outros que o 

canto de Josefina, enquanto canto, não tem nada de excepcional. (KAFKA, 1994, p. 20)!
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Se das obras de Kafka escolhemos falar mais profundamente de “Josefina, a cantora ou 

O povo dos camundongos”, aqui deve ser a nossa primeira parada. A partir desta estação, que é 

porta entreaberta não apenas para a artista, seu canto e o povo, como também para a narrativa, 

discutiremos algumas questões que, no mínimo, parecem-nos importantes, quando não nos 

saltam aos olhos.  	


Antes de qualquer coisa, é necessário atentarmos para uma impressão que, logo de 

início, se nos coloca. Trata-se do tom crítico e analítico que se insinua na voz narrativa do 

conto. Ao longo de todo o texto, percebe-se que essa voz oscila espacial e temporalmente entre 

a narração mais ou menos distanciada, que tenta contar uma história, e a observação diretamente 

participativa, que aqui, para além, ganha os contornos de uma reflexão altamente questionadora. 

Dito de outra maneira, é evidente que a voz narrativa não só se empenha em contar Josefina e 

sua arte como em levantar uma série de dúvidas, argumentos e hipóteses em torno delas. 	


Sabe-se que, no século XVIII, o filósofo francês Charles Batteux, que se dedicou ao 

estudo da Poética e da Teoria da Literatura e elaborou uma teoria sobre as Belas Artes, para 

saber se uma determinada atividade (como a música e a dança) era artística, perguntava-se se 

ela era imitação e representação, como a poesia, por exemplo. Isto é, nesse questionamento, ele 

comparava tal atividade a outras tradicionalmente consagradas como artísticas. 	


É impossível não lembrar de Batteux ao lermos as primeiras reflexões do crítico-

narrador de Kafka. Diz ele: 	


É realmente um canto? Embora não sejamos musicais temos tradições de canto; em épocas 

antigas do nosso povo o canto existiu; as lendas falam a esse respeito e foram conservadas 

inclusive canções, que naturalmente ninguém mais sabe cantar. Temos portanto uma noção do 

que é canto e a arte de Josefina não corresponde, na verdade, a essa noção. (KAFKA, 1994, p. 

21)!

Essas reflexões, curiosamente, enredam grande parte da narrativa e atraem, como centro 

de órbita altamente magnético, a atenção exclusiva dos comentadores do conto. Por vezes, 

inclusive, observa-se o trabalho árduo realizado por alguns deles em “decifrar o enigma” 

contido nos questionamentos do narrador e procurar respondê-los. Ou seja, entregando-se à 

mesma tentativa realizada pelo nosso crítico e, ainda, advogando por Josefina ou acusando-a. 	


No conto, não demora muito para que outros elementos sejam colocados, estes 

necessários ao empreendimento de sua possível tese analítica. O crítico passa a inserir 

suposições, hipóteses, argumentos, pondo em dúvida a qualidade e o valor estéticos do canto de 

Josefina: 	


- Pois é realmente um canto? Não é talvez apenas um assobio? E assobiar todos nós sabemos, 

é a aptidão propriamente dita do nosso povo, ou melhor: não se trata de uma aptidão, mas de 
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uma manifestação vital bem característica. Todos nós assobiamos, mas certamente ninguém 

cogita fazê-lo passar por arte; assobiamos sem prestar atenção nisso, até mesmo sem o 

perceber, e muitos entre nós ignoram totalmente que o assobio faz parte das nossas 

peculiaridades. Portanto se fosse verdade que Josefina não canta, mas só assobia e que talvez, 

como pelo menos me parece, mal ultrapasse os limites do assobio usual; que talvez a sua força 

não baste nem para esse assobio costumeiro, ao passo que um trabalhador comum da terra o 

emite sem esforço o dia inteiro enquanto realiza o seu trabalho – se tudo isso fosse verdade, 

então o suposto talento artístico de Josefina estaria refutado; mas a partir daí teria que ser 

solucionado o enigma da sua grande influência. (KAFKA, 1994, p. 21)!

Tendo em vista que chegamos à artista e sua arte somente por meio da voz e dos olhos 

do narrador, o primeiro ponto com o qual precisamos trabalhar é exatamente o que eles nos 

dizem, e isso significa trabalhar com o lugar de onde eles falam. É preciso, inicialmente, 

identificar a motivação que desencadeia a dúvida quanto ao valor do canto de Josefina. 	


Trata-se, ao que parece, do aspecto sonoro dessa voz. Mas nos resta questionar a 

perspectiva contida na lógica de que, sendo esse aspecto comum, banal, ordinário (como o de 

um assobio, ou sequer isso), o talento artístico de Josefina estará refutado. 	


Em outras palavras, se o canto de Josefina não é extraordinário, não se diferencia de um 

chiado ou ruído que todo o povo compartilha, logo o que Josefina faz não é arte. Vê-se, 

evidentemente, um critério, um juízo de valor baseado em uma noção específica sobre a arte, 

sobre o que é a arte. 	


O Quadrado preto de Malevich é um mero quadrado preto? O canto de Josefina é um 

mero assobio? É e não é. De modo que poderíamos – com razão afirmou Zizek –	


 “imaginar um quadro de Josefina guinchando, com o título: ‘isso não é guinchar’” (ZIZEK, 

2012, p. 258), fazendo referência à obra de Magritte. É e não é, porque no canto de Josefina há 

uma realização empírica de sinais fracos para realizar, porém, uma dimensão transcendental. Ele 

só pode ser devidamente apreciado se o empírico não eclipsar o seu caráter transcendental, 

limitando o ponto de vista do espectador. Mas é necessário dizer que, aqui, o transcendental não 

é de natureza espiritual, e sim artística e política.  	


É evidente que o canto de Josefina, enquanto voz-objeto, não possui uma propriedade 

sonora inerente que o avalie como singular e especial. O que distingue o assobio da cantora do 

assobio dos outros camundongos é uma marca ínfima. Quando nos referimos a “assobio”, não 

estamos, naturalmente, pensando na sua materialidade, e sim na sua atividade. No assobio 

enquanto assobiar, no canto enquanto cantar. E cantar é a “arte da diferença mínima” (DOLAR 

apud ZIZEK, 2012, p. 258). Mas o que significa exatamente essa diferença? 	


Boris Groys, abordando as imagens universalistas da vanguarda, auxilia-nos na 

compreensão de tal noção. Remetendo-se a Malevich, ele observa que	
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De fato, com sua obra, Malevich abriu as portas da esfera da arte para imagens fracas - na 

verdade, para todas as imagens fracas possíveis. Mas [...] se o visitante da exposição de 

Malevich não pode apreciar a pintura de seu próprio filho, então também não pode apreciar 

verdadeiramente a abertura de um campo da arte que permite que as pinturas dessa criança 

sejam apreciadas. (GROYS, 2011, p. 97)!

O crítico do conto de Kafka, em sua avaliação, comporta-se como o visitante da 

exposição. A conclusão que ele tira dela é exatamente essa, desacreditando Josefina, a artista. 

Seu canto, por ser comum e fraco, é considerado assobio, grunhido, ruído, chiado, o que, na 

perspectiva do crítico, é qualquer coisa que não seja canto, música ou arte. Pois o seu juízo se 

baseia em uma noção que lhe diz que a arte certamente não é algo ordinário, vulgar ou 

cotidiano: “não conseguimos elevar-nos a coisas tão afastadas do nosso cotidiano como a 

música” (KAFKA, 2009, p. 49). Mas também porque ele participa da mesma confusão que o 

público em geral da arte de vanguarda: percebe o canto de Josefina de maneira empírica, como 

voz-objeto. E é preciso lembrar que a camundonga apresenta seus recitais ao público. 	


É curioso notar, ainda, que esse juízo está impresso na própria diferenciação linguística, 

p r e s e n t e n o t e x t o , e n t r e o s n o m e s “ c a n t o ” / “ m ú s i c a ” e 

“assobio”/“chiado”/“grunhido” (diferenciação que poderia ser lida como “fonte” e “mictório”, 

tendo em mente Duchamp). Essa diferenciação causa embaraço, inclusive, nos leitores da 

narrativa – embaraço, aliás, tipicamente provocado pela forma de construção da linguagem 

kafkiana. Mas quando identificada a motivação da distinção, somos forçados, pela escrita de 

Kafka, a ressignificar a palavra, e a elaborar, agora, inversamente a questão: por que não? 	


O assobio é antes “uma manifestação comum” na vida do povo que um “dom artístico 

por excelência”, pois todos assobiam, mas ninguém pensa nele como gesto artístico, de modo 

que ninguém o aprecia como tal. O povo simplesmente assobia. 	


Ninguém, menos uma camundonga: Josefina. Ela é a única que reconhece o assobio 

como atividade artística, o que necessariamente já torna o assobiar algo incomum, ainda que tal 

distinção seja menor, ou mínima: “Não há arte sem olhar que a veja como tal” (RANCIÈRE, 

2012, p. 82).	


Isso, ao mesmo tempo, significa que Josefina já sofreu, nela mesma, a ação de seu 

reconhecimento. Para além disso, ela não somente pensa no assobiar como gesto artístico, mas o 

realiza. De modo que a camundonga é, em si, meramente Josefina, “exatamente igual a todos os 

integrantes ‘ordinários’ do povo” (ZIZEK, 2012, p. 258); mas é também “Josefina, cantora”, a 

artista, uma rubrica distintiva gravada pelo reconhecimento.	


Da mesma maneira, o canto-objeto é igualmente o canto-de-Josefina. De fato, a arte da 

camundonga se funde ao reconhecimento (do canto e de si própria), e ele nada tem a ver com o 
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conteúdo ou a técnica do som que a artista emite. Para ela, desistir de cantar seria desistir de si 

mesma. 	
 	


O som sem sentido de sua voz é tão comum, banal e ordinário, que o profundamente 

estranho aqui é que mais ninguém, com exceção dela, coloque-se a cantar, a realizá-lo canto, a 

ressignificá-lo. Embora toda a população dos camundongos possua a peculiaridade do assobio, 

ninguém mais o realiza gesto artístico. 	


Em outras palavras, o comum sendo realizado onde realizar o comum não é comum – 

isso é algo realmente incomum. Onde ninguém mais além de Josefina percebe o assobio popular 

como arte, o dito popular canta perfeitamente: “Em terra de cego, quem tem olho é rei”. 

Embora, aqui, já não existam reis. 	


O mesmo ocorre, por exemplo, quando pensamos no urinol de Duchamp. Talvez não 

haja nada mais comum, cotidiano e íntimo a todos nós do que um mictório; entretanto, 

Duchamp foi o único a realizá-lo Fonte, e a expô-lo ao mundo. 	


Havendo nada de especial na voz de Josefina, nada mais além de sua própria voz, ela 

funciona, portanto, como o urinol de Duchamp: “um objeto de arte não por uma propriedade 

material inerente qualquer, mas porque ocupa o lugar do artista”. A arte da camundonga é a da 

diferença mínima porque sua voz, ocupando o lugar do artista, “é um marcador puramente 

diferencial” (ZIZEK, 2012, p. 258, grifo nosso). Ela diferencia o silêncio em si e o silêncio 

como tal produzido pela presença dela mesma. Um outro silêncio, marcado pelo contraste com 

o canto. 	


Dito de outro modo, o que distingue o seu assobiar do assobio geral é pensá-lo na 

dimensão da atividade artística, um gesto artístico cotidiano; e esta realização é exatamente a 

realização de um silêncio, igualmente distinto do silêncio em si, já outro. O que o diferencia é, 

portanto, o mesmo mínimo que distingue o chiar da cantora. Ele produz um silêncio artístico, 

proporcionado pela experiência da arte. 	


O assobio da cantora tem a forma do deslocamento – deslocamento artístico –, e é essa 

forma que estabelece a sua microdiferença. Mas se falamos em canto na forma do 

deslocamento, falamos, aqui, simultaneamente, em deslocamento do silêncio. Ambos são o 

cotidiano sendo realizado deslocado da vida cotidiana, livre de seus grilhões. Ou seja, o 

cotidiano em sua potência. 	


Coisa que só Josefina proporciona ao povo. Não ela em si, mas Josefina a artista. Ela no 

seu próprio deslocamento. E, neste momento, neste único momento, os integrantes do povo 

também são livres, porque eles participam da experiência do deslocamento. Ali, vivem o 

cotidiano em sua potência, e já não são, eles mesmos, o que são na vida diária. Neste momento, 

são igualmente deslocados, experimentam o comum (de si próprios) em um lugar incomum (de 

si próprios). Mas apenas neste momento. 	
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E não será em torno dessa experiência do deslocamento que o povo se reúne? Ou 

melhor, não será por ela? “É seu canto o que nos enleva ou a quietude solene que envolve a 

fraca vozinha?” (KAFKA, 1994, p. 22). O gesto artístico fraco de Josefina não exige demasiada 

atenção, ou talvez nenhuma. A sua arte é de baixa visibilidade, de modo que a contemplação 

atenta não é condição para nada. Os integrantes do povo não são espectadores, mas 

participantes. E o que o canto-silêncio da artista proporciona é, pelo contrário, a experiência da 

desatenção, da descontração, da qual o povo participa.  	


Quando o cotidiano é suspenso da prisão da normalidade, ele pode, finalmente, 

acontecer no não-espaço de sua potência; está, portanto, livre. E isso quer dizer que o tempo do 

calendário também é suspenso, descontrai-se. O canto-silêncio fraco de Josefina, cuja 

mensagem é apocalíptica – de que o tempo está em contração –, acontece como pura potência; a 

atividade em seu sinal zero descontrai o próprio tempo em contração, e, neste breve momento, 

sobrevive a ele. 	


Quando a artista canta, enquanto os músculos do povo se descontraem, ocorre o mesmo 

com o tempo. Porque, sim, o povo dos camundongos vive no tempo em encolhimento. E, aqui, 

como notou Zizek, o conteúdo sociopolítico é relevante. O status quo do mundo desse povo é a 

intranquilidade e a instabilidade sem interrupção, sem fim. Ele leva uma vida tensa e dura, 

difícil de suportar: “sua existência é precária e ameaçada, e o próprio caráter precário do 

guinchar de Josefina serve de representante da existência precária de todo o povo” (ZIZEK, 

2012, p. 259). Trata-se de um povo que tem uma infância insignificante e não conhece a 

juventude. Na luta permanente pela existência e sobrevivência, “as crianças não têm tempo de 

ser crianças” – mal aparece uma e, em um intervalo brevíssimo, já não é mais criança. Isso 

significa, ao mesmo tempo, que o povo dos camundongos é “prematuramente velho”, pois, não 

conhecendo a juventude, eles continuam “adultos por um tempo demasiadamente 

longo” (KAFKA, 1994, p. 27). 	


Vivendo, o povo, no tempo em contração, o gesto artístico fraco de Josefina transcende 

essa falta de tempo, pois ele, mínimo, exige muito pouco tempo, ou mesmo nenhum. Seu canto-

silêncio empreende um momento de paz e tranquilidade, de afastamento do trabalho duro, de 

deslocamento da vida cotidiana. De modo que o silêncio artístico da atividade da cantora 

cumpre uma função sociopolítica no povo. Aqui, arte e política estão, enfim, reunidos. 	


O seu gesto, portanto, não exige tempo e atenção para experimentá-lo justamente por 

sua fraqueza. Isto é, a desatenção e o deslocamento que ele proporciona ao povo só são 

possíveis, por outro lado, porque a sua natureza é a fraqueza, a pobreza, a miserabilidade; o 

comum, o cotidiano, ainda que libertos. De modo que o distanciamento pode ocorrer porque a 

natureza desse gesto é próxima, íntima ao povo dos camundongos – ele a conhece muito bem. 

Assim, pode experimentá-lo por um breve momento, ou nem isso, porque ele liberta o povo da 
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tensão, mas também da atenção, da contemplação. Por ter, a arte da camundonga, a natureza da 

intimidade, “confessional”, o povo não suportaria um outro (“verdadeiro”) artista do canto. 	


É evidente, assim, que a experiência provocada por essa arte não existe sem o gesto 

artístico, que, por sua vez, não existe sem a própria artista. O que nos leva a pensar que não 

apenas o canto-silêncio de Josefina é um marcador meramente diferencial, mas também ela, a 

cantora. Seu assobio é e não é: excepcional/ordinário. Quando falamos dele, estamos falando, 

ao mesmo tempo, em Josefina – também ela é acompanhada por essa dialética. Dialética, aliás, 

que acompanha toda a narrativa. 	


Dissemos que a realização do gesto artístico é o marcador mínimo de distinção entre o 

assobio da camundonga e o assobio popular. Isso significa que a diferença só é possível se 

estiver inserida na totalidade, na dimensão absolutamente comum e indistinguível do assobio do 

povo. O mesmo pode ser dito de Josefina. Ela, em si, tem nada de especial, é apenas mais uma 

camundonga do povo dos camundongos. Por isso mesmo sua arte permite uma relação de 

identificação e intimidade; também por isso Josefina não é tratada como celebridade, estrela, 

personalidade famosa. Em suma, ela não é fetichizada. Porque é um indivíduo médio, como 

todos os outros, e um indivíduo médio “é, por definição, não popular” (GROYS, 2011, p. 97). A 

sua arte não é popular, mas democrática. 	


Por outro lado, o seu gesto marca uma diferença mínima: ela o realiza onde mais 

ninguém o faz. Ou seja, Josefina só é (e só pode ser) singular por um contraste com o povo. Ele 

é o contraponto necessário para que haja alguma distinção. Josefina somente é uma cantora 

única porque é a única cantora do povo dos camundongos. Ela existe individualmente porque 

está imersa na coletividade, que poderia cantar, mas não canta. A sua imersão no organismo 

social é total – o traço do incomum rebenta da comu[m]nidade dos c[o]mu[m]dongos. E, assim, 

estabelece “uma performance social comunitária e ritualística” (ZIZEK, 2012, p. 262). 	


Na narrativa de Kafka, ela é a única personagem que tem nome próprio, isso é peculiar 

porque absorto em uma massa anônima. E é dessa perspectiva que entendemos o título do 

conto, que, para nós, diz da relação dialética entre o assobio da cantora e dos demais, assim 

como entre Josefina e o povo. Aliás, essa relação pressupõe, no título, não a partícula “e”, mas a 

partícula “ou”, no sentido somatório, identificador, e, ao mesmo tempo, discriminatório. 	


Josefina “é, portanto, o veículo da afirmação de si mesma da coletividade: ela reflete na 

coletividade sua identidade coletiva[...] Ela constitui o elemento necessário de exterioridade que, 

sozinho, permite que a imanência venha a ser”. Isso nos leva à lógica da exceção constitutiva da 

ordem da universalidade: Josefina é o uno heterogêneo pelo qual se postula (se percebe) como 

tal o todo homogêneo do povo. (ZIZEK, 2012, p. 259)	
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 O crítico de arte que encontramos no conto evidencia a fragilidade de sua capacidade 

narrativa, isto é, de narrar a história, porque o juízo estético o atrai de modo tão urgente quanto 

imediato. Ele procura – já inutilmente – o “materismo”[1] do canto de Josefina, e sua operação 

analítica deseja apreender a matéria subjacente ao gesto da cantora, ou seja, sua voz como 

objeto. 	


Procurando identificar e delimitar os contornos, aspectos e elementos que pudessem 

diferenciar o canto de Josefina de uma mera coisa, o crítico engendrou, em realidade, uma busca 

negativa. Porque não só tudo nele é falta, mas também na arte dessa camundonga. Seu canto, 

indo de encontro com o ímpeto crítico do narrador, foge a uma classificação rigorosa de arte, ou 

seja, como puramente estética. Nesse sentido, o narrador entra em conflito com o tipo de arte 

produzida por Josefina e, ao mesmo tempo, não encontra meios de classificá-la (ou até mesmo 

defini-la) como uma atividade artística, tendo em vista a não especificidade de sua música.	


O crítico-narrador de Kafka se ocupa de identificar os elementos que constituem a voz 

da cantora. Entretanto, seu procedimento, mais do que isso, tende a questionar o caráter de arte 

ou não-arte que poderia demarcar sumariamente a música ou chiado de Josefina.	


O tipo de juiz estético que surgiu na modernidade, o qual, de algum modo, é encarnado 

pelo narrador kafkiano, diante de uma arte como a de Josefina, torna-se, senão ineficaz, 

altamente comprometido com uma experiência estética. Esta, necessariamente, colocaria o 

chiado, que quase não se parece com uma música, no deserto onde figura o espólio de 

fragmentos e sombras sob os cuidados da grande arte, isto é, a não-arte, o mau gosto ou 

simplesmente um objeto ou ruído cotidiano. Esse narrador parece criar justamente a mesma 

experiência que, na maioria das vezes, tem-se ao ler uma obra de Kafka e, consequentemente, 

não compreendê-la, senti-la escapar ou, mais drasticamente, sentir-se barrado por ela.	


Ao tentar fazer uma dedução violenta de um sentido da obra de arte, a partir de uma 

definição do que seja propriamente arte, o crítico é incapaz de perceber que Josefina e sua arte 

não se encontram dentro do paradigma estético, assim como pretendiam as vanguardas. Pois, a 

voz da camundonga não difere substancialmente do restante da voz popular. Ela está, portanto, 

no limiar do regime estético, onde a diferença entre arte e não-arte não encontra relevância 

crítica, senão a própria experiência que ela revela em comunhão com o restante dos 

camundongos.	


Quando o crítico se debruça sobre a obra dessa maneira, ele mais se assemelha a um 

médico legista, que, ao fazer uma autópsia, não se lembra do próprio fato da morte, isto é, não a 

experiencia. A crítica puramente estética age como se fosse possível fazer uma autopsia da arte, 

sem, com isso, dar-se conta de que, para todos os fins, ela já se encontra perdida, fria e distante. 

Tudo o que o crítico de Kafka persegue no canto de Josefina, portanto, é sombra cadavérica. E 

ela o seduz irresistivelmente. É a falta quem o atrai, a ausência, porque é ela mesma quem o 
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orienta. De mãos dadas com a obra de arte, caminha a obra não-artística; o juízo estético do 

crítico é guiado pelo que não-é e pelo que não-está-aí na arte da cantora. 	


Mas já a arte dessa artista é outra. Se o crítico não consegue chegar a uma conclusão a 

respeito do que Josefina produz baseado apenas em sua sensibilidade estética, é porque ele e a 

cantora estão em estações diferentes do destino da arte. A artista de Kafka se encontra no 

momento em que a arte perdeu sua sombra. Este momento foi aquele em que ela perdeu também 

sua aura. 	


Quando as vanguardas empreenderam um fazer artístico democrático, e em alguma 

medida, com ele, disseram que todo ser humano pode ser artista e fazer arte, seja qual for seu 

objeto, nesta ação ouviu-se o sussurro de um tremor: era a distinção entre obra de arte e mera 

coisa que silenciava. Nesta ação, despediam-se da obra sua sombra e sua aura. E na obra pôde-

se vislumbrar indistintamente uma revelação. Se todos podem ser artistas, ninguém é artista, 

apenas potência. 	


O canto de Josefina, pensado na dimensão estética, revela nada, nenhuma substância 

fantástica, nenhum conteúdo maravilhoso. O que o assobio de Josefina produz é a possibilidade 

de cantar. Ele desvela, coloca na presença, a potência do canto. Josefina é a possibilidade do 

artista, de qualquer artista. O povo dos camundongos é qualquer povo.    	


O canto de Josefina é o conto de Kafka. O escritor sacrificou qualquer verdade, 

conteúdo, significado, língua, música codificada... O dito, pela possibilidade do dizer. Por amor 

à transmissibilidade.	


No conto, entre o crítico num canto e a artista noutro, cria-se uma passagem estreita, por 

onde se pode vislumbrar uma entre-estação. Não tratamos mais aqui da distinção “obra de arte” 

e “simples coisa”, mas da não-obra. Escrevendo “Josefina, a cantora ou O povo dos 

camundongos” no exato intervalo entre a Primeira e a Segunda Grandes Guerras, Kafka parece 

ter compreendido que também a arte deitara sob um umbral de sua Sorte. O último texto de 

Kafka é a imagem desse limiar.	


!
NOTAS	


[1]Aqui, trata-se de um conceito elaborado por Rancière, apresentado em contraposição ao “ideísmo”. Em 

linhas gerais, o “materismo” estaria ligado a uma ideia de definição da arte pelo meio, isto é, pelos 

materiais e instrumentos utilizados na composição de uma determinada obra. Como exemplo, ele serviria 

de ótica para compreender e projetar a pintura de uma época em sintonia com o destaque da matéria, em 

sua concretude e aparência, num cenário contemporâneo de quem a enxerga. RANCIÈRE, Jacques. “A 

pintura do texto”. In: O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.	


!
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!
Resumo: A busca por novas formas expressivas caminha conjuntamente ao desenvolvimento 

da subjetividade e da gnosiologia. Em que medida o atrito ou disputa entre tais forças 

impulsiona e fornece novas feições ao belo constitui a principal linha investigativa da presente 

tese, na qual se busca discernir ainda uma possível resistência do lirismo frente à ascensão do 

uso da prosa e da hegemonia da racionalidade na modernidade.!
Palavras-chave: teoria literária; literatura comparada; poesia; poema em prosa; Charles 

Baudelaire; Arthur Rimbaud.  !!
Abstract: The search for new forms of expression goes jointly to the development of 

subjectivity and gnosiology. To what extent the friction or dispute between these forces drives 

and provides new features to the beautiful constitutes one of the main reasons of this trial, in 

which we seek to discern a possible resistance of lyricism against the rise of prose and 

hegemony rationality in modernity.!
Keywords: literary theory; comparative literature; poetry; prose poem; Charles Baudelaire; 

Arthur Rimbaud.!!!
Quem dentre nós não sonhou, em seus dias de ambição, com o milagre de uma 

prosa poética, musical, mas sem ritmo e sem rima, suficientemente flexível e 
trabalhada para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do 

devaneio, aos sobressaltos da consciência?!
Baudelaire (1980, p. 982; tradução nossa).!!

O desejo de traduzir ou sintetizar novos sentimentos e experiências esteticamente quase 

sempre se depara com as fronteiras das formas expressivas e, assim, termina por evidenciar as 

grandes dificuldades subjacentes às propostas de renovação e revitalização. Caso se enfoque a 

ação dessa diretriz durante o período romântico, verifica-se rapidamente que esse anseio foi 

estimulado e requerido em decorrência não apenas das revoluções empreendidas em diversos 

campos da existência, mas também pela inauguração de um novo regime de apreensão da 

sensibilidade. 	


Acredita-se, por conta disso, que esse propósito não se resume a uma demanda por 

inovação formal literária. Ele abarca e tem como maior impulso a necessidade de expressar algo 

que permaneceu enclausurado ou desconhecido durante longo tempo. Trata-se, em resumo, de 
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um ato libertador. Uma vez movido pela paixão e pela fúria, sua expressão certamente será uma 

desmesura, um transbordar. Afinal, como se deve compreender, pretende-se condensar em gotas 

ínfimas os anseios e frustrações de uma sociedade e, caso seja possível, sintetizar a realidade.	


A epígrafe que abre o presente capítulo exprime justamente a busca por uma forma ou 

gênero literário capaz de traduzir a complexificação da existência durante a modernidade. 

Proveniente de carta enviada ao editor Arsène Houssaye, o trecho expõe algumas das 

características antevistas pelo autor no poema em prosa, como a flexibilidade e a capacidade de 

se adaptar aos movimentos da alma e aos sobressaltos da consciência. Note-se que Baudelaire 

avista as grandes possibilidades desse gênero híbrido, no qual se mesclam a maleabilidade e a 

propensão informativa da prosa às elucubrações sensíveis e à plasticidade da lírica. 	


O enfoque da conexão entre a ampliação da subjetividade e a criação de novas formas 

literárias tem por fim verificar a maneira como a concepção do poema em prosa responde ao 

anseio romântico por originalidade e, além disso, descreve a transição entre os regimes de 

apreensão da sensibilidade. Procura-se demonstrar, além disso, que a configuração 

contemporânea do poema em prosa – moldada a partir de Baudelaire – se beneficia tanto da 

tradição ensaística quanto do processo de afirmação do romance e, por conseguinte, transita no 

centro da tríplice encruzilhada entre a lírica, o ensaio e o romance.	


Seguindo diretamente ao ponto, é necessário recordar que a renovação literária 

empreendida pelo romantismo francês ocorreu através da introdução de novos tons (como o 

irônico e o satírico) e da renovação dos motivos poéticos. Essa revitalização não se pautou, pois, 

pela criação de uma forma literária completamente nova. O que ocorreu, na verdade, foi uma 

reciclagem de formas consagradas pelo Classicismo, como o soneto ou o alexandrino, e a 

ascensão de outras que, porventura esquecidas e emigradas, adquiriram nova pujança e 

retornaram para ampliar horizontes. Foi o caso da composição por Aloysius Bertrand do que se 

concebe como a “protoforma” do poema em prosa, a partir da remodelagem da balada medieval. 	


Sublinhe-se, com relação a isso, que apesar de a apropriação baudelairiana dessa forma 

ser posterior à produção de Bertrand, é a partir do trabalho de Baudelaire que seu potencial 

passou a ser amplamente reconhecido. Redefinido, o poema em prosa expandiu as 

possibilidades expressivas da subjetividade, especialmente na oposição aos ideais e objetivos 

propalados pelo sistema produtivo industrial. Dotado de uma composição híbrida, desprovido 

de raízes clássicas e, sobretudo a partir de Baudelaire, flertando com o romance e com o 

folhetim, o poema em prosa permitiu que o lírico desenvolvesse uma estratégia de produção 

literária a partir de uma posição marginal e contrária ao senso comum de seu tempo. 	


Esses objetivos evidenciam o desejo de libertar a poesia do jugo formal e a intenção de 

coadunar o posicionamento histórico à produção literária. Ocorre, todavia, que para melhor 
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compreender essas intenções e o que Baudelaire ambicionou com o poema em prosa, é preciso 

apresentar os móveis e suportes teóricos que estruturam o presente argumento. 	


A análise parte do entendimento de que Baudelaire manifestava uma oposição 

consciente às orientações e objetivos tanto do dito senso comum quanto dos poderes 

constituídos em sua época. Contrário aos ideais de sua sociedade e às determinações do gosto, o 

autor pleiteava a glória póstuma e buscava exclusivamente a liberdade de produzir novas feições 

do belo. Esse posicionamento, no qual despontam a condição e os dilemas enfrentados pelo 

literato durante o século XIX, configurava, portanto, uma marginalização objetiva e subjetiva. E 

essa segregação possibilitava (ou exigia) que o autor usufruísse daquilo que se supõe ser a 

liberdade de uma suspensão negativa, como indica Jean-Paul Sartre, em Que é literatura?, ao 

afirmar que:	

no século XIX, a literatura acaba de se desligar da ideologia religiosa e se recusa a servir à 

ideologia burguesa. Assim, coloca-se como independente, por princípio, de qualquer tipo de 

ideologia. Em consequência, preserva seu aspecto abstrato de pura negatividade. Ainda não 

compreendeu que ela própria é a ideologia, e se exaure em afirmar uma autonomia que 

ninguém lhe contesta. Isso equivale a dizer que a literatura pretende não privilegiar nenhum 

tema, e poder tratar de todos por igual: não há dúvida de que se pode escrever muito bem 

sobre a condição operária; mas a escolha do tema depende das circunstâncias, de uma livre 

decisão do artista (2006, p. 94; grifo do autor).!!
A busca por liberdade expressiva era uma diretriz central da literatura durante o século 

XIX e, possivelmente, era alcançável mediante um posicionamento negativo ou contrário aos 

valores e ideais utilitários do sistema produtivo industrial sob a égide do progresso. Ocorre, 

todavia, que contrariar ou se opor aos poderes dominantes constitui uma operação de grande 

risco, afinal, como demonstram o longo processo de afirmação do romance e as constantes 

reviravoltas políticas, não se pode subestimar o poder de ação dos mecanismos de controle. 	


Compreende-se, em vista disso, que o amplo uso da ironia e de dissimulações faz parte 

do esforço de Baudelaire em prol da preservação de sua liberdade. Mascarado pela ambiguidade 

e pelo que Walter Benjamin chama de postulações duplamente objetivas, o poeta podia expor 

sua oposição aos ideais e sentidos promovidos pela sociedade de maneira codificada e sem se 

pretender guia ou profeta. Mais uma vez, a ação se bifurca e aponta em dois sentidos: por um 

lado, constitui um posicionamento indicativo da compreensão histórico-social do autor e seu 

viés criativo; por outro, prenuncia a inauguração de novas estratégias de produção literária e a 

remodelagem da forma lírica.	


Note-se, começando a descrever o entrelaçamento entre o posicionamento histórico 

assumido pelo autor e seu procedimento criativo, que a atitude irônica não aponta saída ou 

solução. O abraço ao negativo visa apenas corroer aquilo que se supõe ultrapassado e produzir 
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novas ruínas. O sujeito irônico, contrariamente ao vate iluminador das massas, não presume ou 

afirma saber o que virá, apenas pressente que o existente não condiz com o que se busca e deve 

ser arrasado para dar lugar ao novo. É importante salientar esse aspecto da ironia baudelairiana, 

pois, segundo Kierkegaard, em O conceito de ironia:	

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

A ironia constitui a base do estratagema que Dolf Oehler, em Quadros parisienses, 

chamou de estética antiburguesa. A estratégia literária descrita por Oehler consiste, em linhas 

gerais, em escrever simultaneamente para e contra o público leitor. Analisando-se a lírica de 

Baudelaire sob esse enfoque, isto é, a partir do entendimento de que ele objetiva lograr e 

concomitantemente esclarecer seus contemporâneos (que não desejavam ser esclarecidos, é 

preciso dizer), adentra-se o terreno em que a lírica, o ensaio e o romance se entrecruzam e 

geram o molde contemporâneo do poema em prosa. Torna-se possível observar, além disso, de 

que maneira esse último gênero poético representa um novo estágio da progressiva ampliação 

da subjetividade e a introdução de um novo regime de apreensão do sensível. Visto, no entanto, 

que subjaz a essa encruzilhada tanto a ação de múltiplas correntes de pensamento quanto várias 

etapas do desenvolvimento da subjetividade na era moderna, a presente argumentação fará 

algumas escalas de maneira a apresentar a base teórica utilizada e deslindar os objetivos 

pretendidos.  

!
Um regime subjetivo 

Esta vida é um hospital onde cada doente é possuído pelo desejo de mudar de leito. 
Este aqui gostaria de sofrer em frente ao aquecedor e aquele lá crê que curaria ao 
lado da janela.!

Baudelaire (1980, p. 208; tradução nossa).!!
O caminho se inicia pelo mencionado posicionamento marginalizado do literato no 

século XIX. Sublinhe-se, pois, que o que se pretende demonstrar é que a marginalização não 

decorre de algo isolado ou pertencente a uma determinada época, mas atende a uma postulação 

da subjetividade verificada em diferentes períodos de fratura e tensão social, nos quais certos 

indivíduos manifestaram sua incongruência ou oposição frente aos poderes constituídos. 

Presume-se que as condições opressivas em que ocorreram essas manifestações exigiram o uso 

da ironia enquanto instrumento de preservação da liberdade. Mais: é possível dizer que, assim 

como na primeira manifestação histórica da subjetividade – com Sócrates e seu combate ao 

conhecimento sofista (Kierkegaard, 2013, p. 242) –, a artilharia irônica de Baudelaire procurava 
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abater o gosto e o conhecimento promovidos pelo senso comum de sua época e, além disso, 

escapar do cerceamento dos mecanismos de controle. E este é o liame que cerzirá a abordagem 

de diferentes estágios do desenvolvimento da subjetividade: a constante tensão entre suas 

manifestações e os desígnios ou objetivos da sociedade e seus poderes. Afinal, como é possível 

verificar, desde Sócrates a manifestação da subjetividade continuamente faz com que seus 

emissores se apartem de suas sociedades e se tornem, quando não inovadores ou 

reformuladores, permanentemente contrários a seus compatriotas e contemporâneos, como 

indica a afirmação de Kierkegaard de que	

toda existência se tornou estranha ao sujeito irônico e este por sua vez se tornou estranho à 
existência, que o próprio sujeito irônico, na medida em que a realidade perdeu sua validade 
para ele, até um certo ponto (também) se tornou irreal. A palavra “realidade” precisa, contudo, 
ser tomada aqui primeiramente no sentido da realidade histórica, quer dizer, a realidade dada a 
certa época sob certas condições (2013, p. 259).!!

A citação salienta a incongruência entre a subjetividade e a realidade histórica frente à 

qual ela se manifesta e em que tem origem. Visto que a oposição ou incongruência é um 

posicionamento perigoso, em que a subjetividade identificada à negatividade se depara com 

ameaças reais, pode-se facilmente compreender o uso da ironia como instrumento de 

preservação da liberdade individual. A sentença de Sócrates, os processos de censura 

enfrentados por Baudelaire e Flaubert e, apenas para citar um exemplo mais recente, o 

fuzilamento de García Lorca comprovam a seriedade dos riscos de se contrapor a um regime 

opressor ou, dito de outra maneira, de se produzir em sociedades nas quais se mostra muito forte 

o atrito entre as ficções interna e externa, isto é, entre a contida no texto literário e a imposta 

pelos poderes dirigentes. 	


Note-se, retornando ao uso da ironia, que essa figura de linguagem, ao contrário da mera 

dissimulação, não visa apenas esconder ou iludir, mas aponta para aquilo que pressupõe ou 

considera que deve ser redirecionado, alterado ou simplesmente deposto. Subjaz à ironia o 

desejo de renovar ou transformar o existente. Saliente-se, contudo, que essa posição não é 

proponente – o que porventura possibilitaria a seu emissor aderir à positividade –, mas sim 

centrada na extrema negatividade, ou seja, na oposição, corrosão ou negação do instituído. Dito 

de outro modo: o sujeito irônico não sabe o que está por vir, apenas intui ou pressente que o que 

tem não condiz com aquilo que se deseja ou se merece, portanto deve ser modificado ou 

substituído.	


Essa predisposição, uma vez que não se trata de uma oposição frontal, evidencia o mais 

poderoso artifício da ironia: a utilização do humor enquanto agente corrosivo. A ironia se 

imiscui ao que toma como modelo apenas para acentuar suas rugas e imperfeições e, com isso, 

propor sua aposentadoria e renovação. Isso ocorre, por exemplo, quando Sócrates, declarado o 

mais sábio dos homens pelo oráculo de Delfos, enfrenta e derrota os sofistas apenas com 
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perguntas, declarando-se completamente ignorante. Ou, ainda, quando Miguel de Cervantes se 

apropria da novela de cavalaria, inverte o sentido da épica e a conduz aos campos da 

subjetividade, onde culmina por constatar a equivalência humana ante os múltiplos desafios da 

existência. 	


Essa ação não somente expõe o recrudescimento da subjetividade no início da era 

moderna como termina por abater a forma literária da qual parte, propondo algo completamente 

novo. O humor irônico fomenta, assim, a criação de novas formas a partir da corrosão de 

antigos modelos, atendendo ao desejo de apreender e exprimir artisticamente uma sensibilidade 

cambiante. Mais: a renovação da forma, motivada pelo poder corrosivo da ironia, novamente se 

inicia a partir da apreensão ou aglutinação do antigo, que deve ser arrasado e reformulado para 

já ressurgir como ruína.	


Ressalte-se, como é sabido, que Cervantes não foi o único em seu tempo a manifestar o 

fortalecimento da subjetividade e o desejo de renovar a expressão artística. Esse propósito era, 

mais uma vez, inerente à época, motivado pela redescoberta dos textos da Antiguidade clássica 

e pela passagem do homem ao centro do pensamento. O início de uma etapa de preponderância 

da racionalidade e a descoberta de novos horizontes – físicos, sensíveis e epistêmicos –, 

motivaram, como se sabe, a reformulação de ideias, costumes e formas de expressão. 	


Acredita-se que o perene anseio de investigar os recônditos da alma humana e exprimir 

a sensibilidade cambiante exige a renovação periódica das formas expressivas, de modo a 

revalidá-las, reformulá-las e torná-las novamente aptas a apreender ideias e sentimentos 

nascentes e mutáveis. Esclareça-se, nesse caminho que conduz à harmonização entre lírica e 

prosa propiciada pelo poema em prosa, que, segundo se crê, a ascensão da racionalidade no 

início da era moderna promoveu e ampliou o uso da prosa por sua propensão à intelecção e 

maior inteligibilidade. Esse entendimento remete à afirmação de Octavio Paz, em O arco e a 

lira, de que	

a prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança do pensamento em relação às tendências 
naturais do idioma. A poesia pertence a todas as épocas: é a forma natural de expressão dos 
homens. Não há povos sem poesia; mas sem prosa, sim. Portanto, pode-se dizer que a prosa 
não é uma forma de expressão inerente à sociedade, ao passo que é inconcebível a existência 
de uma sociedade sem canções, mitos ou outras expressões poéticas (2012, pp. 74-5).!!

A citação demarca essa distinção entre poesia e prosa, em que se verifica a 

ancestralidade do uso da poesia voltado à expressão sensível e a predisposição da prosa à 

clareza informativa, o que, a princípio, a torna naturalmente apta ao trabalho reflexivo. 

Pensando-se em uma via ou elemento terceiro, capaz de cerzir e alimentar a relação entre ambas 

as faculdades, naturalmente se recorda o argumento levantado por Wolfgang Iser, em O fictício e 

o imaginário, de que a imaginação, situada por Aristóteles entre o perceber e o pensar, adentra a 

modernidade como uma faculdade inferior à poderosa razão. Entretanto, dada sua necessidade 
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para o homem, sobre quem age como impulso à idealização e à proposição do novo, sua 

importância, ao contrário do que se poderia pressupor, se amplia, estimulando a criação de 

novas formas de apreensão do sensível. 	


Desponta, em decorrência disso, o caminho que levará, por exemplo, à eleição do 

romance, após a corrosão da grande épica, como a forma capaz de expressar as novas 

configurações da existência e da sensibilidade na era moderna, quando, segundo Georg Lukács, 

em A teoria do romance, “a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, 

para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por 

intenção a totalidade” (2000, p. 55). Note-se, todavia, que enquanto a forma romanesca 

perseguia o objetivo de propiciar um meio expressivo fecundo para essa nova tessitura do 

sensível, em outros campos se tentava conceber uma forma própria à reflexão. Abre-se com isso 

uma frente dupla, na qual, por um lado, se procura distinguir e sistematizar a apreensão do 

conhecimento, com René Descartes e seu Discurso do método, enquanto por outro, de maneira 

mais despretensiosa e, portanto, mais livre, se intenta investigar os recônditos da alma humana. 	


A encruzilhada conduz a presente argumentação a Michel de Montaigne e expõe, a 

partir disso, que sua admiração pela máxima délfica do gnõthi sautón [“Conhece-te a ti 

mesmo”] é o que motiva seu essai, sua tentativa de conhecer a si mesmo. Vê-se, desse modo, 

que o questionamento, a tentativa de compreender a si e aos desafios propostos pela existência é 

o que o move e, consequentemente, impulsiona sua criação. Destaque-se, no entanto, que apesar 

de a proposição derivar de um tópico central do período – a passagem do homem ao centro do 

pensamento –, tanto a forma quanto os propósitos que movem a investigação de Montaigne 

fogem completamente da linha adotada por Descartes. Afinal, uma vez que o senhor de 

Montaigne não tinha por objetivo sistematizar a apreensão do conhecimento, seu uso da 

dialética atende somente ao desejo de organizar memórias e experiências, expondo 

posicionamentos e entendimentos sem pretender produzir uma síntese ou gerar qualquer tipo de 

conclusão. Na verdade, essa ação visa o contrário: procura mantê-lo constantemente em 

suspensão, sem aderir ou salientar qualquer opinião definitiva ou fechada. Foi essa postura que 

possibilitou a Montaigne conceber uma forma excepcionalmente aberta, antecessora do ensaio 

moderno. 	


Saliente-se, pois, que a investigação montaigniana não aspirava estabelecer uma lei ou 

comprovar a veracidade de um fenômeno, mas se destinava a tratar de um material disforme e 

variável: a sensibilidade humana. Isso permitiu que ela não fosse completamente coagida pela 

racionalidade e pudesse, quando de seu interesse, pleitear a fruição e flertar com a arte.	


O vislumbre de algumas orientações subjacentes ao essai propicia a apresentação de 

certos pressupostos acerca da expressão de uma nova etapa da subjetividade através do poema 

em prosa. Além disso, permite que se prenuncie o entrecruzamento entre as formas literárias 
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bastardas, como o ensaio, o poema em prosa e o romance. Procura-se, assim, reunir esses 

aportes e demonstrar como esse último gênero poético aponta o futuro da lírica após o advento 

do romance. 	


Distinguindo-se a hibridez e a maleabilidade como características não apenas das 

formas, mas do pensamento e da sensibilidade modernas, procura-se prenunciar, através da 

visualização dos transbordamentos do poema em prosa pelas fronteiras dos demais gêneros 

literários, seu parentesco e sua proximidade com os moldes e os objetivos de ambas as áreas, 

isto é, tanto os concernentes à fruição estética quanto os promovidos pelo avanço 

epistemológico. Saliente-se, para tanto, que a manifestação e expressão da subjetividade, 

vislumbrada no preceito délfico “conhece-te a ti mesmo”, é um norte constantemente perseguido 

e que desde a Antiguidade clássica impulsiona a criação tanto de formas artísticas quanto de 

métodos de intelecção. Mais: segundo se compreende, o estabelecimento definitivo da 

subjetividade se imiscui à preponderância da racionalidade a partir do humanismo e, com o 

surgimento da corrente da antiphysis, ou seja, da linha de pensamento que pretendia reparar os 

erros e mazelas oriundos da natureza e promover o aperfeiçoamento do ser humano, participa do 

que Jacques Rancière, em A partilha do sensível, define como um novo sistema de apreensão do 

sensível. Um regime que o teórico francês chamou de estético e definiu como:  
aquele que propriamente identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer 
regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros e artes. Mas, ao fazê-lo, ele implode a 
barreira mimética que distinguia as maneiras de fazer arte das outras ocupações sociais. Ele 
afirma a absoluta singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo critério pragmático 
dessa singularidade. Funda, a uma só vez, a autonomia da arte e a identidade de suas formas 
com as formas pelas quais a vida se forma a si mesma. O estado estético schilleriano, que é o 
primeiro – e, em certo sentido, inultrapassável – manifesto desse regime, marca bem essa 
identidade fundamental dos contrários. O estado estético é pura suspensão, momento em que 
a forma é experimentada por si mesma. O momento de formação de uma humanidade 
específica (2012, p. 33).!!

A citação sugere que esse sistema abarca as múltiplas revoluções intentadas nos mais 

diversos campos da existência após a derrocada do Antigo Regime e, além disso, rompe as 

barreiras miméticas que distinguiam o fazer artístico de outras ocupações sociais. Saliente-se, 

todavia, que a proposição de Rancière compreende as transformações da ordem objetiva da 

existência – como o rebaixamento do literato ou as imposições do utilitarismo burguês e da 

ideologia de progresso – e faz referência à idealização de um estado, denominado estético, a 

partir do qual teoricamente se inicia a formação de uma humanidade específica.	


Esse ponto expõe certa resistência da sensibilidade à preponderância opressiva da 

racionalidade e a superação desse impasse mediante a construção de um Estado em que 

sensibilidade e racionalidade são equânimes e não mutuamente excludentes, no qual o homem 

age de maneira desinteressada e o individual possivelmente se coaduna ao universal. Mais: em 

um estado dessa natureza, teoricamente seria possível verificar um desprendimento do eu e 
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apresentar a realidade transfigurada, o que, portanto, transformaria a visão de mundo e suscitaria 

o desejo de mudança ou reformulação da realidade e suas mazelas. Algo que vai ao encontro do 

que se defende em A educação estética do homem, como é possível verificar no trecho em que 

Friedrich Schiller afirma que:	

já que na fruição da verdade ou da unidade lógica a sensação não é necessariamente una com 
o pensamento, mas o segue de maneira contingente, ela pode provar-nos apenas que uma 
natureza sensível pode seguir uma racional e inversamente, mas não que ambas subsistem 
juntas, não que atuam reciprocamente uma sobre a outra, nem que têm de ser ligadas absoluta 
e necessariamente. Pelo contrário, a partir da exclusão do sentimento, enquanto se pensa, e 
do pensamento, enquanto se sente, poder-se-ia concluir uma incompatibilidade das duas 
naturezas, da mesma forma que os analistas não sabem aduzir melhor prova da possibilidade 
de realizar a razão pura na humanidade que o fato de que tal realização é imperativa. Ora, 
como na fruição da beleza ou na unidade estética se dá uma unificação real e uma alternância 
da matéria com a forma, da passividade com a atividade, por isso mesmo se prova a 
unificabilidade das duas naturezas, a exequibilidade do infinito no finito, portanto a 
possibilidade da humanidade mais sublime (2013, p. 122; grifos do autor).!!

Emerge, assim, o fio de Ariadne que tece os diferentes aportes teóricos da 

argumentação. O estado estético supõe uma atitude desprovida de interesses utilitários, 

cognitivos ou de ordem moral e compreende o prazer subjacente à experiência estética como um 

sentimento puro e desinteressado que, por sua vez, não pode ser confundido com o simples gozo 

sensível. Compreende-se, portanto, que o prazer estético não provém da satisfação das 

exigências do organismo e não se trata de mera reação física a um determinado estímulo, mas 

detém uma dimensão emocional e racional, ou seja, é racional sem ser meramente intelectual e é 

sensível sem ser meramente sensorial. O uso equânime de racionalidade e sensibilidade 

configura, dessa forma, a moderação essencial à obtenção de um estado a partir do qual se torna 

possível suscitar um aperfeiçoamento humano. 	


Assim, o pleito por equilíbrio e equanimidade entre as faculdades é favorecido e 

estimulado tanto pelo desenvolvimento de estratégias de produção literária que buscam 

simultaneamente a fruição estética e, supostamente, esclarecer a receptividade – como a 

mencionada estética antiburguesa de Oehler –, como pela concepção do poema em prosa, uma 

forma híbrida capaz de reunir a propensão à inteligibilidade da prosa à volubilidade e riqueza do 

material sensível. Deduz-se, pois, que apenas mediante a admiração produzida pelo contato com 

o belo a realidade pode enfim se transfigurar e suscitar a transformação das visões de mundo. 

Visto, entretanto, que essa reação provém de um posicionamento no qual ocorre um livre jogo 

entre imaginação e entendimento, acredita-se que ela só pode ser desencadeada a partir do 

distanciamento propiciado pela negatividade, ou seja, pela não identificação ou aglutinação ao 

positivamente existente. Afinal, como ensina Kant na Crítica da faculdade do juízo, os juízos 

estéticos se fundamentam no princípio de que os objetos parecem belos sem, entretanto, existir 

um meio de se comprovar objetivamente que o sejam. Isso expõe as dificuldades de se 

apreender o belo e, ao mesmo tempo, sua separação do bem e da verdade, já que esses conceitos 
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se identificam e/ou pertencem à positividade. Torna-se possível, por essa via, voltar a Baudelaire 

e a seu entendimento, explicitado em “O pintor da vida moderna”, de que o belo é sempre,	

inevitavelmente, de uma constituição dupla, mesmo que produza a impressão de unicidade; 
pois a dificuldade de discernir os elementos variáveis do belo na unidade da impressão não 
invalida absolutamente a necessidade da variedade em sua composição. O belo é feito de um 
elemento eterno, invariável, cuja quantidade é extremamente difícil de determinar, e de um 
elemento relativo, circunstancial, que será, de maneira alternada ou conjunta, a época, a moda, 
a moral, a paixão. Sem esse segundo elemento, que é como o envelope divertido, cintilante e 
aperitivo do manjar divino, o primeiro elemento seria indigesto, inapreciável, inapto e não 
apropriado à natureza humana (1980, p. 791; tradução nossa).!!

A teorização da duplicidade característica do belo, em que elementos relativos se 

misturam a um ingrediente eterno e imutável, demonstra mais uma vez como a admiração 

provocada pelo contato com a beleza suspende o tempo cronológico e promove a união do 

individual ao universal. Saliente-se, além disso, que a partir da citação é possível constatar a 

compreensão de Baudelaire tanto da recepção quanto do lugar reservado à sua produção poética, 

o que demonstra, na visão de Walter Benjamin, em Baudelaire: um lírico no auge do 

capitalismo, que “ele entreviu espaços vazios nos quais inseriu sua poesia. Sua obra não só se 

permite caracterizar como histórica, da mesma forma que qualquer outra, mas também pretendia 

ser e se entendia como tal” (1991, p. 110). 	


Delineia-se assim como a argúcia crítica norteava a produção baudelairiana e, 

possivelmente, determinava a direção de seus passos. Acredita-se, em vista dessa suposição, que 

a compreensão de Baudelaire do panorama artístico e das ideias de sua época subjaz à adoção 

do poema em prosa e ao seu entendimento acerca do futuro da lírica. Sua apurada consciência 

crítica participava tanto da seleção de seus motivos quanto de seu posicionamento atrelado à 

crítica e, assim, oposto aos ideais utilitários promovidos pelo sistema produtivo industrial. Paul 

Valéry, em “Situação de Baudelaire”, afirma que	

o problema deve ter se apresentado a Baudelaire da seguinte forma – tornar-se um grande 
poeta, sem se tornar um Lamartine, nem um Hugo, nem um Musset. Não estou afirmando que 
este propósito fosse consciente em Baudelaire, mas deveria estar presente nele, 
necessariamente, ou melhor, este propósito era, na verdade, o próprio Baudelaire. Era a sua 
razão de Estado (2007, p. 10). !

Percebe-se, portanto, que o entendimento crítico de Baudelaire não apenas lhe permitiu 

antever o lugar reservado à sua produção como o estimulou a aderir à negatividade, uma vez 

que esse posicionamento condizia tanto com as manifestações inatas de sua subjetividade e sua 

posição crepuscular ao fim do movimento romântico quanto o fazia diferir do poeta iluminador 

das massas. Isso permite crer que a produção baudelairiana conjuga a argúcia crítica à extrema 

sensibilidade lírica, o que a torna sobremaneira consciente dos objetivos que pretende alcançar, 

seja na seleção de seus motivos, seja na decisão de produzir novas feições do belo e expandir as 

possibilidades formais da lírica. Conclui-se, portanto, que ao apontar o poema em prosa como o 
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futuro da lírica, Baudelaire não somente agiu a partir de um posicionamento histórico – em que 

se situava como irônico e tecia simultaneamente a tradução e a crítica de seu tempo –, como 

igualmente atendia ao propósito romântico de originalidade expressiva, em vista da necessidade 

urgente de um novo regime de apreensão da sensibilidade.  

!
O crepúsculo da forma e a subjetividade em negativo 

Sejas tu um espírito benéfico ou um gênio maldito; sejas tu circundado por auras 
celestes ou labaredas infernais; seja tua intenção má ou benéfica, tu te apresentas 
em forma tão sugestiva que hei de falar contigo!!

Shakespeare (Hamlet. 1978, p. 220).!!
O destaque de algumas das correntes de pensamento e proposições investigativas que 

fecundaram a consciência crítica de Baudelaire e serviram de estímulo à sua produção literária 

propicia verificar que o posicionamento histórico do poeta expressava um novo estágio da 

ampliação da subjetividade no alvorecer da modernidade. Supõe-se, assim, que o fortalecimento 

subjetivo teve por fim não somente reformular ou transformar as formas de apreensão do 

material sensível como, diante das múltiplas revoluções registradas nos mais diversos campos 

da existência, reconfigurar toda a realidade. Esse entendimento abre uma perspectiva múltipla 

da produção literária baudelairiana, a partir da qual se nota a conjugação de um posicionamento 

histórico ao objetivo de revitalizar e renovar as formas líricas. 	


A criação do poema em prosa realiza, como se compreende, um dos principais objetivos 

do Romantismo: libertar definitivamente a arte das regras cultivadas pelo Antigo Regime e gerar 

formas e gêneros literários inéditos. Jacques Rancière, em Políticas da escrita, afirma, com 

relação a isso, que	

a emancipação do lirismo não pode consistir simplesmente em sacudir a poeira das regras 
caducas e a pompa das expressões convencionadas. Ela não se refere em primeiro lugar ao 
objeto do poema e aos meios dados ao poeta. Refere-se em primeiro lugar ao sujeito do 
poema, ao eu da enunciação lírica. Emancipar o lirismo quer dizer libertar esse eu de certa 
política da escrita. Pois os velhos cânones, aqueles que distinguiam os gêneros poéticos, suas 
regras próprias e sua dignidade respectiva, eram claramente políticos. E a questão pode ser 
colocada do seguinte modo: não será necessária uma nova forma de experiência política para 
emancipar o sujeito lírico do velho quadro poético-político? (1995, p. 105).!!

Pode-se avistar, assim, a razão de se assinalar o fortalecimento da subjetividade como 

um impulso fundamental à produção literária de Baudelaire. Afinal, boa parte do choque 

avidamente procurado por sua lírica reside na postura inédita assumida por esse eu lírico. A 

atitude, decorrente da assunção de sua condição marginalizada e negativa – ou seja, crítica e 

oposta aos rumos da sociedade e seus poderes dirigentes –, é o que lhe propicia manifestar a 

mais completa descrença com relação ao futuro do gênero humano. Rancière, ao salientar o 
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caráter político do cânone, indica, além disso, que Baudelaire realizava um salto duplo, posto 

que, como aponta Valéry, ele sabia que precisava superar tanto os predecessores clássicos 

quanto os românticos. 	


Pode-se dizer, de modo a tentar descrever o processo em foco, que a renovação poética 

conjugava, nesse ponto da modernidade, a assunção de um posicionamento histórico-social à 

introdução de novos temas e motivos. Acredita-se que alguns destes últimos, uma vez 

potencializados e redefinidos, se tornaram tão fecundos que geraram não apenas novas atuações 

poéticas como subterfúgios de produção literária. Verifica-se, nesse sentido, sobretudo através 

do recorrente uso dos conceitos de melancolia e ironia e, além disso, da congruência entre essas 

temáticas e as predisposições subjetivas de autores como Baudelaire, que a inauguração de 

novas vias expressivas frequentemente se associa ou é estimulada pela percepção dos literatos 

da complexificação da realidade. 	


Visto ser necessário desvelar esse argumento e apresentar com maiores detalhes de que 

modo a potencialização e a reorientação dos novos tons e motivos românticos levaram 

Baudelaire a inaugurar um novo molde do poema em prosa, dedicaremos alguma atenção a 

alguns de seus procedimentos e conceitos favoritos, como a melancolia e a ironia. Algo, aliás, 

possível de conferir já nos dois primeiros versos do terceiro “Spleen”, de As flores do mal: “Sou 

como o rei sombrio de um país chuvoso, / Rico, mas incapaz, moço e, no entanto, idoso” (1985, 

p. 295).	


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

Com a cabeça pousada sobre um braço e o olhar contemplativo, sonda as ruínas ao redor 

enquanto sua imaginação flerta com o desconhecido. A melancolia, como suscita o quadro 

renascentista, parece abranger sentimentos como o tédio, a nostalgia e a suspeição de que a 

realidade não condiz com aquilo que se deseja. Tradicionalmente associada ao isolamento 

mórbido e à inventividade, ela participa da construção da imagem do poeta maldito, isto é, do 

lírico provocador, questionador ou simplesmente identificado com a negatividade. 	


Tentar mensurar sua importância para a literatura, sobretudo a partir da modernidade, 

faz com que imediatamente se pense em Baudelaire. Afinal, como se sabe, além de reunir e 

cultivar todos os sintomas e humores característicos do melancólico – como o gênio bilioso e a 

excentricidade –, o autor conscientemente tornou a melancolia um de seus mais preciosos 

motivos poéticos, conjugando, assim, uma predisposição individual ao objetivo de revitalizar a 

lírica.	


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

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

produção literária. Sua análise requer muita atenção e acuidade, sobretudo para que a 

argumentação não resvale no biografismo ou na mera descrição psicológica. Para dirimir esse 
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risco e enfocar apenas os resultados literários dessa relação, estabelece-se uma hipótese: 

Baudelaire, cônscio de sua condição e possibilidades, refinou a melancolia de modo a torná-la 

agente da renovação poética e de seu posicionamento perante a história. 	


Descortinando essa suposição a partir das características que compõem o sentimento, 

nota-se que a melancolia possui ao menos duas feições que se sobressaem ou são mais 

facilmente reconhecíveis: o tédio e a nostalgia. Ambas, como logo se vê, expressam a 

insatisfação ou o não contentamento, isto é, o desejo por algo novo ou diferente do que se tem 

ou vive. O tédio, aborrecimento ou ennui, como prefere Baudelaire, suscita o esmorecimento 

perante uma realidade ou estado que perdura apesar de não dispor mais do vigor e do brilho do 

passado ou, simplesmente, de legitimidade. A nostalgia, estimulada pela vontade de se alhear ou 

se evadir da condição presente, coaduna a inconformidade e o enfado à estetização de um 

período acalentado pela memória, contribuindo, a partir disso, tanto para o isolamento quanto 

para a inventividade. 	


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

para suscitar a terceira característica da melancolia: a suspeição de que a realidade não 

corresponde ao que se pretende ou deseja. Esse último sentimento, diretamente relacionado ao 

estabelecimento de uma postura crítica frente à existência, por vezes se apresenta como uma 

mácula ou enfermidade irreparável. Uma vez afetado por ela, o poeta aparentemente se torna 

incapaz de apreciar positivamente o que quer que seja. Continua a caminhar à procura de versos 

e motivos, mas tudo ao redor passa a ser ruína e degradação. Seu olhar, treinado pelos anos de 

flânerie, ainda capta o belo onde quer que ele transpareça, mas as flores não dispõem mais do 

viço de outrora, como esclarece Baudelaire nos versos do segundo “Spleen”: “Sou como um 

camarim onde há rosas fanadas, / Em meio a um turbilhão de modas já passadas” (1985, p. 

293). 	


Repare-se, em vista disso, que o termo “Spleen”, além de integrar o título da primeira 

seção de As flores do mal, “Spleen e Ideal”, constitui um conceito extremamente importante 

para Baudelaire. Composto a partir do amálgama da melancolia a outras correntes de 

pensamento, como a da antiphysis e a do pecado original católico, configura um misto de 

desgosto e tristeza diante do que o autor supõe ser a inevitável degradação da espécie humana. 

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

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

inventividade genial. 	


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

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

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

e as dificuldades de revitalizar a lírica. Era bastante evidente que revivificar o verso francês, 
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após os feitos e as obras de Lamartine, Gautier e Hugo, exigia a criação de algo inédito e 

completamente diferente de tudo já produzido.	


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

um começo promissor. Baudelaire sabia que sua produção só teria visibilidade se fosse 

radicalmente diferente de tudo o que a havia precedido. Walter Benjamin, em Baudelaire: um 

lírico no auge do capitalismo, sintetiza a complexidade do desafio e sua correlação com a 

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

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

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

marginalizados e demais oprimidos pelo produtivismo industrial. Acredita-se que, após meditar 

a fundo, ele por fim descobriu que trabalhando com motivos e elementos desprezados por seus 

pares era possível conjugar suas predisposições subjetivas à intenção de produzir o belo de 

modo absolutamente original.	


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

literato com sua nova condição na sociedade burguesa industrial. Realocado socialmente e 

desprovido dos privilégios de que dispunha durante o Antigo Regime, o autor passou a ser 

obrigado a vender sua arte e a cooperar com a ideologia burguesa para sobreviver. Essa 

situação, combinada ao humor melancólico e à oposição ao mito do progresso, terminou por 

levar o literato, segundo afirma Jean-Paul Sartre, em Que é a literatura?, a “escrever para 

reivindicar sua marginalização de classe, que ele assume e transforma em solidão” (2006, p. 

81).	


Crê-se, portanto, que a obrigação de equacionar a busca ao belo à própria subsistência 

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

de produção literária na qual pudesse escrever simultaneamente para e contra a burguesia. Esse 

ardil pressupõe a construção de um texto dotado de múltiplas superfícies interpretativas e tem 

no logro o seu principal artifício. Como é usual em qualquer embuste, usa de isca e arapuca, 

constituindo-se da seguinte forma: a superfície textual apresenta uma provocação e atua como 

chamariz, atraindo para um segundo estrato, denso e ácido, que aguarda para ser descoberto 

pelo leitor desconfiado, para o qual a realidade não é tão óbvia ou rasa como faz parecer o senso 

comum. O estratagema, como se disse anteriormente, articula o que se pode chamar de 

armadilha para o esclarecimento, já que seu objetivo é alertar ou prevenir os leitores para aquilo 
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que o poeta – enquanto sujeito melancólico e irônico – crê ser errado ou necessário mudar na 

existência. A adoção dessa tática reforça, portanto, o entendimento de que Baudelaire 

conscientemente se opõe aos rumos e preceitos advogados pela sociedade burguesa industrial. 	


Ainda se voltará a esmiuçar os efeitos e as possibilidades propiciadas por esse 

estratagema, especialmente a partir da elaboração da fábula negativa e, além disso, de sua 

posterior assimilação por Rimbaud. Porém, nesse ponto da argumentação, em que novamente se 

prenunciam os riscos do posicionamento negativo e da ação dos mecanismos de controle, 

convém começar a destacar a potência e o emprego de outro conceito apreciado pelo lírico 

parisiense: a ironia.	


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

Aponta e amplifica os defeitos de seus alvos enquanto esconde as verdadeiras intenções de seu 

emissor, suscitando entendimentos sem, na verdade, propor positivamente nada. Esse 

procedimento, calcado no uso de ambiguidades, possibilita realizar a crítica de maneira indireta 

e sem se opor frontalmente, o que contribui para a preservação da liberdade do autor, já que o 

alça a uma posição de suposta suspensão dialética. 	


Percebe-se, assim, que, ao redefinir uma forma poética sem vínculo com a tradição – o 

poema em prosa – e inovar radicalmente na seleção e uso dos motivos, Baudelaire conseguiu 

novamente impulsionar o desenvolvimento lírico. Deve-se salientar, no entanto, que essa 

renovação não se circunscreveu apenas à reelaboração da forma descoberta por Bertrand, afinal, 

segundo se entende, ela abrangeu ainda os novos motivos, tons e procedimentos que Baudelaire 

lhe apontou.	


Aviste-se, com relação a isso, que Baudelaire, na conhecida carta a Arsène Houssaye, 

diz desejar fazer algo análogo ao realizado por Aloysius Bertrand, no Gaspar da noite, e, assim, 

aplicar “à descrição da vida moderna, ou melhor, de uma vida moderna e mais abstrata, o 

procedimento que ele havia aplicado à pintura da vida antiga, tão estranhamente 

pitoresca” (1980, p. 161; tradução nossa). Crê-se que o autor menciona o aspecto pitoresco da 

vida antiga para destacar o componente autóctone descoberto por Bertrand e, desse modo, 

salientar a atmosfera fantasmagórica e melancólica de sua composição. Registra-se, portanto, 

que, dentre os elementos mais apreciados pelo autor em Bertrand, figura o uso do elemento 

histórico e pitoresco para criar uma atmosfera permeada de magia e melancolia. Deve-se 

ressaltar, no entanto, que Baudelaire, em sua aglutinação das inovações de Bertrand, reelabora 

esses elementos em vista de uma nova mitologia, centrada na grande metrópole e na opressão e 

artificialidade que caracterizam a sociedade burguesa industrial. 	


A associação entre magia e melancolia retorna, desse modo, na forma de uma 

fantasmagoria urbana, produzida pelos vapores da fábrica e pela poluição da cidade. Nesse 

cenário distópico, mergulhado na névoa asfixiante da grande metrópole, o flâneur atua como 
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espião, conspirador ou detetive e canta as batalhas e feitos heróicos do marginal e do operário, 

os gladiadores que diariamente lutam pela própria subsistência. Porém, ao contrário do que 

faziam os autores medievais e Bertrand, o poeta parisiense não usa mais a métrica da balada, 

tampouco acredita em heróis. Parece oportuno verificar, diante dessa encruzilhada em que se 

mira o passado e se busca avançar rumo ao futuro, a afirmação de Novalis, em Pólen, na qual se 

discerne que:	

as representações da antiguidade atraem-nos para o morrer, o desvanescer no ar – as 
representações do futuro – impelem-nos ao vivificar – ao corporificar, à eficácia assimilante. !
Por isso toda recordação é melancólica – todo pressentimento, alegre. Aquela modera a 
vivacidade demasiado grande – esta eleva uma vida fraca demais (1988, p. 103).!!

Desprovido de esperança e preocupado em obter a própria subsistência, Baudelaire 

preferiu acomodar a narrativa da luta diária por sobrevivência à linguagem do folhetim, pois 

exaltando a capacidade informativa do poema em prosa acreditava que atrairia mais facilmente 

seus leitores burgueses. Evidencia-se, diante disso, que esse pretenso favorecimento à intelecção 

tem, dentre seus principais objetivos, estabelecer uma diferença frente ao poema versificado – 

cujo perfil é eminentemente cifrado – e, por conseguinte, ludibriar ou desarmar a resistência de 

alguns leitores. Acrescente-se, com relação a isso, que, segundo Suzanne Bernard, “ele vê no 

poema em prosa uma forma muito mais livre, mais ‘aberta’ que o poema em versos, admitindo 

as dissonâncias, as rupturas de tom e, sobretudo, a ironia” (1959, p.109; tradução nossa). 	


A apresentação dos recursos e procedimentos utilizados pelo autor indica que aqui se 

torna absolutamente necessário tratar da lapidação e da delimitação da forma por Baudelaire e, 

assim, distinguir as intenções e estratégias que as movem. Para tanto, analisaremos alguns 

textos do autor e buscaremos demonstrar que, nessa nova etapa, o poema em prosa abandona 

sua protoforma – ligada à balada e às demais formas poéticas metrificadas – para 

gradativamente se aproximar das fronteiras de gêneros e formas propensas não apenas à 

intelecção e à transmissão de informações, como o romance, o ensaio e o folhetim, como das 

especulações metafísicas, como o witz e o aforismo. Este movimento, no qual se distingue o 

fortalecimento do prosaísmo na composição do poema em prosa, visa produzir um molde ou 

feição do gênero capaz de traduzir não apenas as novas ambições líricas como os anseios e as 

angústias do literato diante da abertura de um novo regime de apreensão da sensibilidade. É 

oportuno observar, com relação a isso, a afirmação de Suzanne Bernard de que:  
esse desejo de variedade, de contraste, se opõe ao princípio de unidade de tom postulado pela 
estética antiga. Pode-se, além disso, se perguntar até que ponto esse gosto por “fragmentos” 
de tons e de gêneros extremamente variados não corresponde a uma fragmentação da 
personalidade, a uma pluralidade totalmente oposta ao sentimento clássico de unidade do 
indivíduo. Enriquecimento ou desagregação? Em todo caso, é por vislumbres fragmentários, 
através de aspectos não somente complementares, mas frequentemente opostos, que nos 
aparecerá a paisagem espiritual do poeta, com todas as suas contradições, suas chagas, suas 
“postulações” adversas. Para exprimir todos esses contrastes, todos esses remorsos mentais, 
Baudelaire precisa de uma forma mais livre que a poesia versificada, cujo movimento, medido 
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e regrado, apto a traduzir (ou a produzir) a calma, a ordem, a harmonia, responde a outras 
exigências (1959, p. 110; grifo da autora, a tradução nossa).!!

Entende-se, relacionando-se a fragmentação do indivíduo moderno à entrada do regime 

estético na criação de um gênero poético híbrido, que aspirações e sentimentos novos exigem 

necessariamente vias expressivas inéditas. Nesse sentido, é não apenas oportuno como vital para 

o avanço literário que formas modernas como o romance, o ensaio e o poema em prosa não se 

deixem jamais cristalizar. 	


Pode-se até mesmo dizer que esse aspecto de suas naturezas constitui uma marca 

indelével de sua constante contemporaneidade. Afinal, segundo se percebe, esses gêneros se 

caracterizam pela extrema maleabilidade e por permitirem uma infindável pluralidade de temas, 

abordagens e tons. Destacam-se, além disso, por não se deixarem descrever, postular ou 

classificar através de fórmulas e métricas simples ou fixas. 	


Contrapostos às formas e aos gêneros clássicos, distinguem-se, portanto, não apenas 

pela constante mutabilidade, mas por não apontar ou estabelecer previamente suas intenções, 

moldes e caminhos. Encontra-se, assim, em decorrência dessa compreensão, a ideia que motiva 

o título desta etapa argumentativa, já que, segundo se entende, é a subjetividade, fortalecida e 

ampliada a partir da passagem do homem ao centro do pensamento e, além disso, tornada 

partícipe das decisões e rumos da organização social após a queda do Antigo Regime, que 

requer e determina os motivos e as delimitações dos gêneros modernos. 	


Observe-se, diante dessa pressuposição, que assim possivelmente se entrelaça o anseio 

de Baudelaire por encontrar uma forma “suficientemente flexível e trabalhada para se adaptar 

aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da 

consciência” (1980, p. 982; tradução nossa) à demanda de Rimbaud por uma “nova língua 

universal”, não “estrangulada pela forma antiga” (1946, p. 256; tradução nossa), e ao objetivo 

de Bertrand de fundar um novo gênero poético. Crê-se, além disso, que essa proposta ou 

orientação pessoal provém da transição entre regimes de apreensão da sensibilidade, uma vez 

que, segundo aponta Jacques Rancière, em A partilha do sensível:	

o regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do sistema de representação, isto é, de 
um sistema em que a dignidade dos temas comandava a hierarquia dos gêneros da 
representação (tragédia para os nobres, comédia para a plebe; pintura de história contra 
pintura de gênero etc.). O sistema da representação definia, com os gêneros, as situações e 
formas de expressão que convinham à baixeza ou à elevação do tema. O regime estético das 
artes desfaz essa correlação entre tema e modo de representação (2012, p. 47).!

  

Alcança-se, desse modo, o ponto em que se prenuncia o segundo – e definitivo – 

nascimento do poema em prosa como gênero poético. Observe-se, porém, que a afirmação de 

que esse híbrido possui dois nascimentos não é mera deferência ao feito e à prerrogativa de 

Bertrand e, portanto, não objetiva demarcar sua precedência a Baudelaire. Ela resulta da 
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constatação de que os autores foram completamente originais em suas delimitações e 

proposições para o gênero e, desse modo, pretende demarcar que apesar de terem partilhado 

objetivos, elementos e motivos em comum, partiram de orientações completamente diversos. 	


Uma vez que Bertrand criou o poema em prosa a partir da aglutinação da balada 

medieval, faz-se necessário mostrar como Baudelaire manipulou essa forma ígnea sem, todavia, 

confiná-la à métrica. Afinal, a partir do lírico parisiense os limites da composição poética 

passam a acompanhar não apenas o fôlego subjetivo, mas também a medida do interesse. Algo 

que, como se pode notar, novamente aproxima o poema em prosa do ensaio e da ideia, 

levantada por Des Esseintes, em Às avessas, de um romance condensado. Diante disso, parece 

oportuno apresentar os efeitos dessas proposições e, além disso, expor os desafios enfrentados 

por Baudelaire na confecção do O spleen de Paris: pequenos poemas em prosa. É o que, aliás, 

se fará a seguir, através da exposição de sua delimitação da forma e da análise de alguns dos 

textos dessa obra.	


!
A hora e a vez de um maldito 

Em pequeno, admirava o condenado intratável sempre nas galés; 
visitava albergues e quartos mobiliados que ele consagrara por ter 
estado ali; via com sua mente o céu azul e o trabalho florido do campo; 
farejava sua fatalidade nas cidades. !

Rimbaud (2015, p. 29; grifos do autor).!!
Visto que a única maneira de sublinhar a originalidade de algo é através do destaque de 

sua dissonância, sobretudo frente ao que o precedeu, convém começar a análise do tratamento 

de Baudelaire do poema em prosa a partir de sua comparação com Bertrand. Note-se, de modo a 

imediatamente iniciar a diferenciação entre os procedimentos e objetivos dos autores, que, 

enquanto Bertrand preferiu adensar o lirismo e o poder evocativo dos elementos através da 

clausura própria à métrica fixa, Baudelaire buscou, na parcela em prosa dessa forma híbrida, 

justamente seu “prosaísmo”, isto é, a pura liberdade formal. Isto significava não apenas o 

abandono das estrofes e o fim das simetrias, dos refrões e de todo cerceamento métrico, como a 

liberdade de tom e de expressão, já que assim se descartavam igualmente os efeitos e 

procedimentos presentes na prosa poética de outros antecessores.	


Entende-se que a opção de Baudelaire por uma forma em prosa é indissociável de sua 

intenção de expressar a entrada em um novo estágio de complexificação da realidade. Afinal, 

como aponta na carta endereçada a seu editor, apenas uma forma flexível e liberta de toda 

constrição métrica permitiria sintetizar a complexidade da vida e da alma dos homens do século 

XIX, tão marcadas pelas palpitações e “flutuações do sentimento no seio de uma grande cidade” 

(1980, p. 161; tradução nossa). 	
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Original e fecundo em possibilidades, o objetivo de produzir poemas em prosa sem 

qualquer delimitação preestabelecida abriu um imenso horizonte diante de Baudelaire. Contudo, 

como o próprio poeta terminou por atestar, tamanha liberdade demandava um enorme esforço 

criativo e implicava grandes riscos. Riscos, aliás, que se propôs a enfrentar e que terminaram 

por se desdobrar em outros problemas, reforçando as dificuldades materiais e intelectuais com 

as quais se debatia ao fim de sua existência.	


Inicialmente Baudelaire pretendeu produzir peças que, apesar de não seguirem uma 

métrica fixa, se distinguiriam pela concisão e pela brevidade, desse modo produziriam, em 

conjunto, a impressão de certa uniformidade. Sua intenção era seguir o exemplo de Bertrand, 

porém, como ele mesmo afirma, ainda na carta a Arsène Houssaye, “percebi que não somente eu 

ficava bem longe de meu misterioso e brilhante modelo, mas também que fazia alguma coisa (se 

isso pode ser chamado de alguma coisa) de singularmente diferente” (2016, p. 4). É profícuo 

observar, antes de se começar a descrever as delimitações e os objetivos ambicionados pelo 

lírico em seu tratamento do poema em prosa, a afirmação de Suzanne Bernard de que	

em 1857, quando ele pensa verdadeiramente em escrever uma coletânea de poemas em 
prosa, a qual ele pensou (talvez sob influência do Gaspar da noite?) dar o título de Poemas 
noturnos, propõe-se mais a escrever uma sequência às Flores do mal do que explorar essa 
veia da poesia “urbana”. De fato, quatro poemas de 1857 (entre cinco) retomam temas 
análogos (em “Anywhere out of the world” se reencontra o tema da viagem, em “Os projetos” o 
das “Corujas”, misturado à evocação exótica de “Bem longe daqui”) ou idênticos (“Um 
hemisfério em uma cabeleira”, “duplo” de “A cabeleira”, “Convite à viagem”, “duplo” do poema 
que porta o mesmo nome nas Flores do mal). Nesses poemas de 1857, e nesses quase que 
exclusivamente, Baudelaire parece procurar, sem dúvida sob a influência de Bertrand, simetrias 
formais, efeitos de refrão ou repetições sonoras que imponham ao poema, como o fazem a 
estrofe e o verso, uma arquitetura preestabelecida (1959, p. 114; tradução nossa).!!

Baudelaire pretendia reproduzir certos efeitos ou procedimentos típicos de composições 

com métrica fixa sem, no entanto, se confinar a uma. Sua intenção era usar a maleabilidade da 

prosa para reproduzi-los no interior da construção frasal, o que de certa maneira aproxima sua 

visão do poema em prosa do que pretendia a prosa poética de alguns de seus antecessores e, 

ainda, do mencionado “romance condensado” de Des Esseintes. Acrescente-se, além disso, que 

dessa vez, ao contrário do que ocorreu na revitalização poética romântica, a inovação concerne 

sobretudo à forma, uma vez que Baudelaire persistiu trabalhando com os mesmos motivos e 

temas poéticos. 	


Convém dizer, dando início à análise de suas delimitações e objetivos, que o lírico 

parisiense distinguia duas expressões ou moldes principais entre seus poemas em prosa, que 

separava entre rapsódicos e “artísticos”. Acredita-se, no que diz respeito a estes últimos, que o 

poeta assim os denominou por se destinarem, a princípio, à pura fruição estética. Concisas, 

melhor delimitadas e dotadas de grande poder descritivo, essas peças constituem possivelmente 

alguns dos pontos mais altos da poeticidade baudelairiana em seu flerte com a prosa e, além 
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disso, o mais próximo de sua ideia de métrica ou unidade fixa. Algo, aliás, que se pode notar em 

“O desejo de pintar”, dos Pequenos poemas em prosa:	

Infeliz, talvez, seja o homem, mas feliz é o artista a quem o desejo dilacera! !!
Fico louco de vontade de pintar aquela que me aparece tão raramente e foge tão depressa 
quanto uma coisa bela, inesquecível, atrás do viajante levado pela noite. E já faz tempo que ela 
desapareceu! !!
Ela é bela e, mais que bela, é surpreendente. Nela o negror é abundante: e tudo o que ela 
inspira é noturno e profundo. Seus olhos são duas cavernas onde cintila, vagamente, o 
mistério, e seu olhar ilumina como um relâmpago; é uma explosão nas trevas. !!
Eu a compararia a um sol negro, se se pudesse conceber um astro negro vertendo luz e 
felicidade. Mas ela faz mais facilmente pensar na lua, que, sem dúvida, a marcou com sua 
terrível influência; não a lua branca dos idílios, que parece uma fria noiva, mas a lua sinistra e 
embriagada, suspensa ao fundo duma noite tempestuosa, empurrada pelas nuvens que 
correm; não a lua pacífica e discreta que visita o sono dos homens puros; mas a lua arrancada 
do céu, vencida e revoltada, que as feiticeiras tessalianas constrangem duramente a dançar 
sobre a relva aterrorizada! !!
Em sua pequena fronte habitam a tenaz vontade e o amor à presa. Entretanto, sob esse 
aspecto inquietante, onde as narinas móveis aspiram o desconhecido e o impossível, brilha, 
com inexprimível graça, o riso de uma grande boca vermelha e branca e deliciosa, que faz 
sonhar com o milagre de uma soberba flor que desabrocha em um terreno vulcânico. !!
Há mulheres que inspiram o desejo de vencê-las e de se divertir com elas, mas essa dá 
vontade de morrer lentamente sob seu olhar (2016, p. 64).!!

Baudelaire utiliza a divisão em parágrafos para simular os efeitos da estrofe e, dessa 

maneira, espaçar as ideias, os motivos e demais elementos poéticos. Dividida em seis 

parágrafos, a composição remete à métrica da balada medieval utilizada por Bertrand. Entende-

se, no entanto, que se trata apenas de uma simples sugestão ou reminiscência. Afinal, o que de 

fato se verifica, com relação às delimitações formais, é algo muito diferente. Baudelaire, ao 

contrário do autor dijonense, não prima por condensar o lirismo em torno dos elementos 

poéticos e na maior parte de suas composições, desenvolve uma prosa voluntariamente livre “e 

frequentemente privada de toda ornamentação verbal” (Bernard. 1959, p. 112).	


Isso faz com que muitas vezes se depare com certas dificuldades inerentes à tentativa de 

conjugar o impulso lírico ao uso formal da prosa. A primeira e principal é, como já se apontou, a 

propensão prosaica à distensão argumentativa e ao transbordamento sensível. Problema até 

certo ponto evitado em “O desejo de pintar” – à exceção do quarto e do quinto parágrafos, nos 

quais o ímpeto descritivo e a profusão de ideias postas em movimento levaram o poeta a se 

alongar –, o desafio de comprimir o impulso lírico em prosa frente às exigências formais do 

novo gênero é particularmente evidente nas composições rapsódicas. 	


Nos textos “artísticos”, como o que se enfoca no presente, o que se distingue logo de 

início é a conhecida predisposição baudelairiana de compor imagens plurissignificativas e 

justapor ideias aparentemente dissonantes ou ambivalentes. 	
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Observe-se, nesse sentido, que a primeira frase já aponta uma divisão ou separação 

entre o homem e o artista. Vista no interior do indivíduo, essa partição sugere um ser cindido, 

isto é, um amante que sofre diante da distância e inquietude de uma musa inalcançável e, ao 

mesmo tempo, um artífice que se alimenta e carece dessa dor para gerar sua arte. Relacionada à 

organização social e à sua hierarquização, ela remete, no entanto, ao ressentimento do literato 

com sua realocação na sociedade burguesa e, assim, pretende diferenciar o artista do homem 

ordinário e do famigerado “burguês”. 	


Note-se, todavia, que o poeta acena com essa possível distinção para dissimular uma 

oposição que na verdade é falsa. Centrada em uma promessa falida, a de felicidade, a aparente 

discordância se dilui ao se entender que ambos, o homem e o artista, estão condenados à 

infelicidade. Desprovido de voz, o ser humano ordinário se encontra, logo de partida, 

resolutamente fadado à dor. Já o poeta, eu-lírico que tenta se alçar a um panteão de escolhidos e, 

no entanto, lamenta a queda de um ninho que nunca lhe pertenceu, finge acreditar que terá 

melhores chances. 	


Ele pinta a si mesmo como um novo Prometeu e simula não perceber que a felicidade, 

ave inconstante e fugidia, tampouco fará seu peito de ninho. Ela o visita, é bem verdade, mas 

tão somente para agir como a águia que aflige o titã acorrentando: devorá-lo cotidianamente 

como um desejo irrealizável.	


Assumindo a postura do artista dominado pelo gênio bilioso, o poeta reafirma o anseio 

do poema em prosa de estabelecer uma ponte entre a poesia e a pintura e aponta para a corrosão 

das fronteiras entre os meios de representação. Distinguem-se, além disso, as primeiras 

características de sua musa, que difere bastante, diga-se de passagem, das corriqueiras musas 

românticas, como expõe a frase de abertura do segundo parágrafo: “Fico louco de vontade de 

pintar aquela que me aparece tão raramente e foge tão depressa quanto uma coisa bela, 

inesquecível, atrás do viajante levado pela noite”. 	


Volúvel como naturalmente são as paixões e instável como o vento, a musa 

baudelairiana, assim como a forma híbrida na qual ela se apresenta, não se deixa apreender ou 

plasmar com docilidade. Afinal, como se pretende demonstrar, ambas se destacam pela sua 

maleabilidade ígnea e pela sugestão ao movimento, ao transitório. 	


O poeta, como de costume, pretende ainda subverter as noções e os parâmetros que o 

senso comum e o gosto de sua época buscam postular (e possivelmente cristalizar) como 

referências para o belo. Moldando algo que corresponderia ao contrário da musa romântica, isto 

é, oposto à dama pura, alva e, possivelmente, morta ou adormecida, Baudelaire salienta, no 

terceiro parágrafo, não apenas a natureza admirável de sua musa, mas o mistério que a cerca: 

“Ela é bela e, mais que bela, é surpreendente. Nela o negror é abundante: e tudo o que ela 
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inspira é noturno e profundo. Seus olhos são duas cavernas onde cintila, vagamente, o mistério, 

e seu olhar ilumina como um relâmpago; é uma explosão nas trevas”.	


Ponto em que o poeta mais se estende e, possivelmente, esgarça o limite entre a 

poeticidade e a narratividade, o quarto parágrafo é, apesar disso, o mais rico em imagens e em 

sugestão de sentidos. As postulações ambivalentes e as imagens aparentemente antitéticas 

surgem de imediato, como se verifica, por exemplo, na comparação da musa a um astro negro 

emissor de luz.	


A imagem não apenas sublinha a oposição ou subversão da musa romântica como 

sugere a ideia de uma iluminação negativa, proveniente ou estimulada a partir de outros 

elementos, condições e capacidades além da pura racionalidade. A transição do sol negro 

(vertedor de luz e felicidade) para a lua (que, no entanto, não se trata da simples “lua branca dos 

idílios, que parece uma fria noiva”), reforça sua misteriosa feminilidade, antes de indicar sua 

face de tormenta e perdição. 	


Nuançando mais uma vez a transgressão às referências estéticas de seus predecessores, 

Baudelaire destaca o que se supõe ser uma referência à condição ou posicionamento político-

social de sua musa, como se distingue no desfecho “não a lua pacífica e discreta que visita o 

sono dos homens puros; mas a lua arrancada do céu, vencida e revoltada, que as feiticeiras 

tessalianas constrangem duramente a dançar sobre a relva aterrorizada!”. 	


Note-se, desdobrando a referência à condição dessa nova musa na sociedade francesa, 

que o poema é dedicado a Jeanne Duval, com quem Baudelaire viveu um longo e agitado 

romance de vinte anos. Iniciado em 1842, logo após o desembarque da atriz e dançarina haitiana 

em Paris, o entrelace entre os dois foi marcado por uma paixão furiosa, cheia de idas e vindas. 

Jeanne configurava para Baudelaire uma inspiração poderosa, afinal, como se pode 

compreender, além do sentimento que os unia, sua figura e sua forte personalidade traziam o 

perfume e o sabor exóticos, mágicos e aterrorizantes dos trópicos. Elementos que se 

encontravam particularmente em evidência após a Revolução do Haiti, em 1820, e, segundo se 

crê, transparecem no quinto parágrafo, como se verifica já na frase “Em sua pequena fronte 

habitam a tenaz vontade e o amor à presa”.	


Observe-se que o autor animaliza sua musa para, em seguida, destacar seu brio e sua 

ferocidade amorosa. Prenuncia sua pretensa condição de vítima, antes de começar a enumerar 

aspectos positivos e sublinhar o exotismo de sua amada em uma frase longa e farta em imagens: 

“brilha, com inexprimível graça, o riso de uma grande boca vermelha e branca e deliciosa, que 

faz sonhar com o milagre de uma soberba flor que desabrocha em um terreno vulcânico”. 	


Os adjetivos selecionados reforçam a originalidade de sua musa frente à de seus 

predecessores e sublinha alguns dos aspectos ressaltados ao longo do poema, como a 

sensualidade e o exotismo. Ao fim, salientando sua prostração ou impotência e, além disso, 
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posicionando-se mais uma vez como presa ou vítima, Baudelaire inverte as posições 

consagradas e, ao invés de contemplar a musa romântica, adormecida ou morta, deseja 

avidamente morrer sob seu olhar.	


Essa inversão, uma vez associada ao desejo de pintar mencionado no título, remete ao 

conto “O retrato oval”, de Edgar Allan Poe. No texto, um pintor apaixonado e estudioso, que já 

“tinha na Arte sua esposa”, casa-se com uma dama de rara beleza. Obcecado por pintar um 

retrato seu, ele a faz posar por semanas a fio em uma torre sombria. Enquanto a obra progride, a 

esposa, antes vivaz e alegre como uma corça, pouco a pouco perde a luz e o viço. Ao fim, o 

quadro é uma obra viva, mas a musa falecera.	


Aviste-se, ao fim desta breve análise de um poema em prosa “artístico” de Baudelaire, 

que nessa expressão ou molde não se visualiza a construção do que aqui se prefere denominar 

como fabulação negativa, isto é, a construção de uma estrutura narrativa com a intenção de 

simular promover, suscitar ou conduzir a algum ensinamento ou conteúdo moral. O que se 

percebe, a bem da verdade, é que a composição “artística” se volta exclusivamente à fruição 

estética e, dessa maneira, se destaca por trazer os grandes temas líricos de Baudelaire, 

primando, além disso, pela construção mais sintética e pelo estudo das relações arquitetônicas 

do poema em prosa, que, como se disse, nessa feição remetem às “baladas” de Bertrand. 

Ressalte-se, resumindo todos estes aspectos, que nos textos “artísticos” se verifica uma melhor 

observação do que se pode chamar de “harmonia geral”. Isto significa que o autor consegue 

apresentar e relacionar os motivos e elementos poéticos sem perder de vista as fronteiras e 

delimitações entre os gêneros e sem incorrer em desmesuras como o uso excessivo da 

narratividade, a construção de longas digressões e o corriqueiro transbordamento lírico.	


Problemas comumente verificados na outra modalidade de poema em prosa praticada 

por Baudelaire, esses efeitos colaterais se tornaram ainda mais evidentes a partir de 1861, 

quando a inspiração parisiense voltou a impulsionar sua pena. Convém explicitar, diante da 

correlação entre a inspiração urbana e político-social e essa outra faceta dos poemas em prosa 

baudelairianos, alguns dos sentidos subjacentes à ideia de rapsódia. Proveniente do grego, em 

que designa a recitação de um poema épico, o conceito, ao ser adotado por Baudelaire, termina 

por entrelaçar uma intenção comum às formas bastardas – o anseio de compor uma epopeia 

moderna –, à atuação, advinda da antiga disposição poética ao esclarecimento oracular, do poeta 

como conspirador ou subversivo. Observe-se, para melhor visualizar o que se afirma e dar 

continuidade ao exame dessa face dos poemas em prosa de Baudelaire, “O velho saltimbanco”, 

mais um dos pequenos poemas em prosa:	


  
Por todos os lados exibia-se, espalhava-se, divertia-se o povo em férias. Era uma dessas 
solenidades pelas quais, durante longo tempo, esperam os saltimbancos, os mágicos, os 
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domadores de animais e os vendedores ambulantes, para compensar os maus momentos do 
ano. !!
Nesses dias parece que o povo esquece de tudo, a dor e o trabalho; fica igual a criança. Para 
os pequenos é um dia feriado, é o horror escolar adiado por vinte e quatro horas. Para os 
adultos é o armistício concluído pelos poderes malignos da vida, um descanso da contenção e 
da luta universal. !!
O próprio homem de sociedade e o homem ocupado com trabalhos intelectuais escapam 
dificilmente da influência desse júbilo popular. Eles absorvem, sem querer, sua parte dessa 
atmosfera despreocupada. Para mim, não deixo jamais, velho parisiense que sou, de passar 
em revista as barracas que se empavonam todas nessas épocas solenes. !!
Elas se faziam entre si, em verdade, uma formidável concorrência: pipilavam, berravam, 
uivavam. Era uma mistura de gritos, detonações de trombetas, explosões de foguetes. Os 
fantasiados com rabos vermelhos e os bobos contraíam as rugas de suas faces acobreadas, 
curtidas pelo vento, pela chuva e pelo sol; eles lançavam, com a postura de comediantes 
seguros de seus desempenhos, belas palavras e gracejos, dignos de um cômico sólido e de 
peso como os de Molière. Os hércules, certos da enormidade de seus membros, sem testas e 
sem crânio como os orangotangos, descansavam majestosamente com suas malhas justas 
lavadas, na véspera, para a ocasião. As dançarinas, belas como fadas ou princesas, saltavam 
e faziam cabriolas sob o fogo das lanternas que enchiam seus saiotes de faíscas brilhantes. !!
Tudo era luz, poeira, grito, alegria, tumulto; uns gastavam, outros ganhavam – uns e outros, 
igualmente, felizes. As crianças penduravam-se nas saias de suas mães para obter um torrão 
de açúcar ou subiam nos ombros de seus pais para melhor ver um mágico deslumbrante como 
um deus. E por toda parte circulavam, dominantes, todos os perfumes, um odor de fritura que 
era como que o incenso dessa festa. !!
No fim, no extremo fim da fila de barracas como se, envergonhado, ele se exilasse de todos 
esses esplendores, vi um pobre saltimbanco encurvado, caduco, decrépito, uma ruína de 
homem, encostado contra uma estaca de sua cabana; uma cabana mais miserável do que a de 
um selvagem embrutecido, onde dois cotos de velas pingavam cera e enfumaçavam o 
ambiente que iluminava muito bem aquela miséria. !!
Por toda a parte a alegria, o ganho, a libertinagem; por toda a parte a certeza do pão do dia 
seguinte; por toda a parte uma explosão frenética de vitalidade. Aqui, a miséria absoluta, a 
miséria ridiculamente vestida para o cúmulo do horror; farrapos cômicos em que a 
necessidade, bem mais que a arte, introduzira o contraste. Ele não ria, o miserável. Não 
chorava, não dançava, não gesticulava, não gritava; não cantava nenhuma canção, nem alegre 
nem lamentosa, não implorava. Estava mudo e imóvel. Renunciara, tinha abdicado a tudo. Seu 
destino estava selado. !!
Mas, que olhar profundo, inesquecível; ele passeava no meio da massa popular e das luzes, 
quando as ondas humanas paravam a alguns passos de sua repulsiva miséria. Eu sentia 
minha garganta apertada pela mão terrível da histeria e parecia que meu olhar era ofuscado 
por lágrimas rebeldes que relutavam em cair. !!
Que fazer? De que serviria perguntar ao infeliz que curiosidade, que maravilha teria ele para 
mostrar naquelas fétidas trevas, atrás de sua cortina rasgada? Na verdade eu não ousei, e, 
embora a razão de minha timidez lhes faça rir, confesso que temia humilhá-lo. Enfim resolvi 
depositar, ao passar, algum dinheiro sobre uma de suas pequenas bandejas, esperando que 
ele adivinhasse minha intenção, quando um grande afluxo de gente, causado não sei por quê, 
levou-me para longe dele. !!
Virando-me, obcecado por aquela visão, busquei analisar minha súbita dor e disse para mim 
mesmo: “Acabo de ver a imagem de um velho homem de letras que sobreviveu à sua geração, 
da qual ele foi um brilhante entendedor; do velho poeta, sem amigos, sem família, sem filhos, 
degradado pela miséria e pela ingratidão pública e na barraca do qual o mundo sem memória 
não quer mais entrar!” (2016, p. 26).!!
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Divisa-se, logo à primeira leitura, que Baudelaire distende as fronteiras do gênero a 

ponto de se questionar se a composição constitui de fato um poema em prosa ou se se trata de 

outra coisa. Caso se tomem os textos de Bertrand como exemplo, a resposta certamente será 

não. Afinal, em vista de sua concisão, brevidade e aparente métrica fixa, intencionalmente 

análogas às da balada medieval, o texto baudelairiano estaria mais próximo de um conto dotado 

da linguagem e dos artifícios da prosa poética, ou, ainda, de um ensaio com propensão estética 

escrito com certa dose de lirismo e inventividade. 	


O questionamento é válido e aponta novamente para a duplicidade que inerente ao 

poema em prosa, que tende a oscilar entre a proporção e a justeza formal e a pura liberdade e o 

transbordamento anárquico. Bífido, maleável e ígneo, esse híbrido transita em uma interseção e, 

como já se disse, não se deixa cristalizar ou traduzir através de regras ou fórmulas simples. 

Deve-se compreender, assim, que frequentemente se verifica sua oscilação entre a justeza e o 

adensamento lírico do metro fixo e a distensão e o favorecimento da intelecção da liberdade 

formal da prosa.	


Cabe dizer, voltando à indagação acerca da forma de “O velho saltimbanco”, que, 

segundo se entende, a composição constitui, apesar de tudo, um poema em prosa. Compreende-

se, todavia, que se encontra absolutamente nos limites do gênero e, desse modo, expõe muitos 

dos desafios e dos efeitos colaterais do esgarçamento de suas fronteiras.	


Convém, diante disso, para melhor discernir a estratégia de produção utilizada pelo 

poeta e, além disso, esclarecer os motivos que justificam sua classificação como um 

determinado tipo ou molde do poema em prosa, examinar os móveis e procedimentos utilizados 

em sua composição. Note-se, nesse sentido, que Baudelaire constrói cada parágrafo como um 

quadro animado. Em cada um se estabelece uma correlação entre personagens e determinadas 

vivências e sentimentos em que constantemente se prenuncia uma relação de oposição ou 

dubiedade. Esses blocos, dotados de certa independência e de alto grau de descrição, são 

alinhavados por uma clara intenção narrativa, que organiza a apresentação dos motivos, 

personagens e ideias. 	


A presença notória dessa estrutura narrativa constitui a principal razão de se questionar 

a natureza da composição. E, diga-se de passagem, trata-se de uma suspeita provida de sentido, 

já que, segundo se compreende, o uso imoderado da narratividade implica diretamente a queda 

do grau de poeticidade. Sobretudo quando isso decorre do objetivo de promover uma ideia ou 

veicular um ensinamento ou conteúdo moral, como ocorre no texto em foco. 	


Forjou-se, em razão disso e da tentativa de sintetizar alguns dos sentidos e 

predisposições desse molde problemático, o termo fábula negativa. Tenta-se, através dessa 

denominação, descrever uma composição poética dotada de curta narrativa que simula conduzir 
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a um preceito moral, algo que, segundo se acredita, “O velho saltimbanco” faz com muita 

destreza.	


Observe-se, desdobrando essas pressuposições, que a primeira frase descreve de 

maneira panorâmica o cenário em que se desenrolará o passeio do flâneur e aproveita para situar 

o receptor acerca das emoções e do período em que se desenrolará a ação: “Por todos os lados 

exibia-se, espalhava-se, divertia-se o povo em férias”. Note-se que o poeta destaca a euforia e a 

balbúrdia desses sentimentos para, logo em seguida, introduzir os demais personagens e 

estabelecer uma primeira oposição, em que se contrasta a alegria dos transeuntes com a 

ansiedade dos trabalhadores do entretenimento em obter o próprio sustento, como mostra a parte 

final da segunda frase: “esperam os saltimbancos, os mágicos, os domadores de animais e os 

vendedores ambulantes, para compensar os maus momentos do ano”.	


A oposição entre os sentimentos e os trabalhadores – alguns em seu merecido descanso 

e outros famintos, ansiosos pela oportunidade de ganhar o pão – faz com que se adentre o 

poema com certa melancolia, com a sensação de que a bela e esfuziante algazarra de férias logo 

terminará e tudo voltará a ser como antes, isto é, ordinário e possivelmente ruim, como 

costumam ser muitos períodos do ano. Reforçando essa sensação e, mais uma vez, distinguindo 

o trabalhador como o gladiador moderno, que luta cotidianamente pela subsistência, o poeta 

equipara, através do direito ao lazer, o adulto à criança, como se lê na segunda e na terceira 

frases do segundo parágrafo: “Para os pequenos é um dia feriado, é o horror escolar adiado por 

vinte e quatro horas. Para os adultos é o armistício concluído pelos poderes malignos da vida, 

um descanso da contenção e da luta universal”.	


Distinguindo a influência desse período de júbilo popular sobre o homem de sociedade 

e o homem ocupado com labores intelectuais, o lírico apresenta enigmaticamente seu ponto de 

vista na última frase do terceiro parágrafo e se apresenta como um “velho parisiense”, que tem 

por hábito passar “em revista as barracas que se empavonam todas nessas épocas solenes”. 

Acredita-se que o autor pretendia reunir em si as três distinções apresentadas, afinal, enquanto 

literato, tradutor e crítico, exercia tanto o papel de homem de sociedade quanto daquele ocupado 

com labores intelectuais. A discriminação de diferentes papéis, situações ou posicionamentos 

sociais pretende indicar, em uma segunda superfície, que as ideias e os sentimentos abordados 

no poema abrangem e dizem respeito aos mais diferentes segmentos da população.	


No quarto e no quinto parágrafos, Baudelaire torna a descrever a alegria incontida das 

famílias frente à habilidade dos artistas circenses. Principia por reforçar o viés descritivo e, no 

quarto parágrafo, enumera as diferentes personagens e suas habilidades, tornando o relato um 

caleidoscópio de imagens em que transitam bobos, dançarinas e fadas. No quinto, após se 

distender um pouco mais na composição do inebriante cenário, adensa a atmosfera com a 

descrição de seus sons e odores, para ensejar uma sensação dúbia, possivelmente situada entre a 
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curiosidade e a náusea, como destaca a última frase do parágrafo, em que se lê que “circulavam, 

dominantes, todos os perfumes, um odor de fritura que era como que o incenso dessa festa”. 	


A vertigem provocada pelo ambiente de celebração e alegria antecede e serve de 

contraposição ao quadro encontrado no sexto parágrafo, quando, enfim, se conhece o 

saltimbanco que dá nome ao poema. Com cores e tons sombrios, a descrição da personagem 

principal lembra uma gravura de Jacques Callot ou mesmo uma água-forte de Charles Meryon 

e, assim, reúne a profunda melancolia ao elemento pitoresco, sublinhando, além disso, a 

decrepitude e o consequente abandono social.  Contraposto aos “esplendores” vislumbrados nos 

parágrafos precedentes, o saltimbanco, exilado, envergonhado da própria ruína parece renunciar 

à existência e abdicar do convívio, o que o torna, a princípio e na visão do poeta, um “selvagem 

embrutecido”.	


O sétimo parágrafo emerge para, mais uma vez, reforçar o contraste entre a festa e a 

derrocada do velho saltimbanco, como se vê em “por toda parte uma explosão de vitalidade. 

Aqui, a miséria absoluta, a miséria ridiculamente vestida para o cúmulo do horror”. A despeito 

de sublinhar a opressão da materialidade na sociedade burguesa – na qual cotidianamente se é 

obrigado a buscar a própria subsistência –, o lírico indica a dignidade daquele que, mesmo 

derrotado e alquebrado, não suplica. 	


A suposta consciência desse ancião de seu próprio valor e do ultraje a que é 

constantemente submetido parece despertar, no oitavo parágrafo, o sentimento de frustração e 

indignação com os rumos sociais promovidos pelo mito do progresso sob a égide da indústria. O 

que enseja, já no parágrafo seguinte, a reflexão acerca do que poderia ser feito para auxiliá-lo e, 

talvez, modificar sua condição. O poeta, possivelmente cônscio de sua impotência, sucumbe ao 

gesto simples da caridade, tão apregoada por seus predecessores românticos, e, assim, tenta 

seguir seu caminho, imerso e conduzido pela massa informe dos contemporâneos.	


Ocorre que, uma vez identificado com o artista e especialmente com seu descarte, o 

literato termina por se postar como o anjo que, apesar de avançar, levado pela força do tempo, 

volta-se à procura de uma reminiscência ou saída. Alcança-se, assim, o ponto em que a 

narrativa, seguindo a tática da fabulação negativa, simula promover ou suscitar a obtenção de 

um conteúdo moral ou ensinamento. Ressalta-se, todavia, que, como já se disse, ela é negativa 

por não cumprir com essa proposição. O que se encontra, na verdade, é uma analogia em forma 

de desabafo, que remete à transformação da arte em mercadoria e ao rebaixamento do literato, e 

que tem por finalidade apenas colocar as diferentes ideias em movimento e reforçar o viés 

melancólico do relato.	


!
!
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NOTAS	


 [1] Diretor literário do La Presse que em 1862 publicou os primeiros vinte poemas em prosa de 
Baudelaire.	
!!!
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!
Resumo:  Partindo do pressuposto de que as imagens não representam corpos, mas os 

produzem, podemos tomá-las como campo fértil para pensar novos modelos de individuação e 

suas implicações políticas. A partir da conexão entre o filme Je vous salue Sarajevo (1993), de 

Jean-Luc Godard e imagens de arquivo produzidas por manifestantes durante Junho de 2013, 

pensa-se a contraposição entre termos distintos como comunicação e resistência, informação e 

ato de criação. Se o campo da comunicação e da informação está ligado a um modelo 

dominante de subjetivação, propõe-se que o campo da resistência e da criação  podem 

esboçar, mesmo que por vezes embrionária e involuntariamente, outras formas de vida. As 

imagens que resistem a comunicar convocam a imaginação e tem sua capacidade de 

sensibilização prolongada para além do momento fugaz em que uma informação tem seu valor.!

Palavras-chave: junho 2013; resistência; subjetivação. !
!
Resumé: En supposant que les images ne représentent pas des corps, mais les imagens les 

produisent, nous pouvons les prendre comme un terrain fertile pour penser   de nouveaux 

modèles d’individuation et ses implications politiques. À partir de la connexion entre le film Je 

vous salue Sarajevo (1993), de Jean-Luc Godard et des images d'archives produites par les 

manifestants au cours de Juin 2013, on peut penser l'opposition entre les distinctes termes 

comme la communication et la résistence, l'information et l'acte de création. Si le domaine de la 

communication et de l'information est associé à un modèle de la subjectivité dominante, il est 

proposé que le domaine de la résistance et des actes de création sont éventuellement capables 

de former, même si embryonnaire et involontairement, d'autres formes de vie. Les images qui 

résistent à communiquer convoquent l'imaginatión et elles ont leur capacité  de sensibilisation 

prolongé au-delà de  l'instant  éphémère dont une information a sa valeur.!
Mots-clés: juin2013; résistance; subjectivation.!!!
1. A regra e a exceção	


!
Todo mundo fala a regra: cigarro, computador, camisetas, televisão, turismo, 

guerra. Ninguém fala a exceção.!
Jean Luc Godard (grifo meu)!!

A fotografia lentamente decupada por Godard dá a dimensão da brutalidade da regra. 

Ou da regra ela mesma como brutalidade. No filme Je vous salue Sarajevo (1993), ao longo de 
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dois minutos, ao apresentar recortes de uma única fotografia, intensifica-se o contraste entre a 

tranquilidade dos policiais de pé e a situação deplorável das vítimas deitadas. Os 

reenquadramentos sublinham a leveza dos dedos que seguram o cigarro, o distanciamento do 

olhar que ignora os corpos desfalecidos, o peso da bota dirigido ao rosto assentado sobre o 

implacável duro do chão. A fotografia, contudo, é um arquivo da regra: cigarro, camisetas, 

guerra. É a montagem de Godard, o encontro com as suas palavras, que longe de explicar o que 

se vê, sobrepõe novas camadas à fotografia. É a sua voz, a música escolhida e o tempo de 

duração dos recortes que esgarçam a imagem desfazendo a clareza dos contornos e da paisagem. 

É a montagem o que torna o filme resistente à integridade da fotografia: a quebra, a denuncia, 

faz dela uma exceção. A montagem torna, enfim, audível e visível o horror mudo da regra.	


Deleuze, ao discorrer sobre o ato de criação, propõe uma distância necessária entre 

comunicar algo (transmitir uma informação) e ter uma ideia (criar algo), talvez a distância 

equivalente entre regra e a exceção, entre o que todo mundo fala e o que ninguém fala. Se a 

única coisa que se comunica são informações, significa que a comunicação é da ordem do 

controle. Informar é fazer circular palavras de ordem, a gama de pressupostos nos quais todos 

devem crer (ou pelos menos agir como se).   Não por acaso, os veículos de comunicação 

hegemônicos usam o termo “formador de opinião”, assim como a polícia usa o termo 

"comunicado" para exprimir suas informações. O policial, com seus comunicados, é como um 

coreógrafo do espaço urbano. É eloquente a memorável cena do clássico hollywoodiano Singing 

in the rain (1952), na qual basta a percepção da presença de um policial para que o passante 

apaixonado, ao cantar e dançar no meio da rua, desperte do seu estado distraído e volte 

imediatamente para o lugar que lhe seria devido: a calçada. Obedece de pronto à ordem (ou o 

comunicado) implícito pela simples presença policial. 	


 Nas manifestações de 2013 foi cristalino o uso da informação, nas redes sociais e pelos 

veículos de comunicação, como mecanismo de controle. A imagem espetacularizada da 

violência exposta nos veículos hegemônicos era exatamente um comunicado, um comando que, 

mais do que legitimar, convocava a repressão policial. Os manifestantes, por sua vez, também 

tentaram usar a comunicação como ferramenta de controle. Comunicar os abusos da polícia e da 

mídia hegemônica servia como ferramenta indispensável para se proteger de tais agentes. A 

estratégia da contra-informação teve resultados efetivos, urgentes e indispensáveis. Sem dúvida 

protegeu a vida e a liberdade de muitos indivíduos, tal como progressivamente contribuía para 

manter o simples direito à manifestação, impondo limites mínimos à repressão juridico-

midiática-militar. Contudo, agora, passados três anos, talvez seja interessante retomar os 

arquivos das imagens dessas manifestações para buscar nelas o que resistiu a comunicar, o que 

escapou ao regime de dizibilidade, visibilidade e audibilidade informativo e permaneceu 

invisível e mudo, o que ninguém disse.	




!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !46

	


!!!!!!!!!!
Imagem/produzida por manifestante no Rio de Janeiro próximo ao Maracanã, 	


no dia 30 de junho de 2013, final da Copa das Confederações. 

!
Já criar algo é um ato bem distinto do ato de comunicar. Se a obra de arte é aquilo que 

nada tem a comunicar teria ela alguma ligação com um ato de resistência? Deleuze questiona: 

“Qual a relação misteriosa entre uma obra de arte e um ato de resistência, uma vez que os 

homens que resistem não têm nem o tempo nem talvez a cultura necessários para relacionar-se 

minimamente com a arte?”  Essas imagens produzidas por indivíduos no momento em que 

resistiam teriam alguma coisa a ver com arte? Imagens produzidas no momento em que resistir 

à polícia era mais urgente do que conceber enquadramentos ou ajustar o foco?	


Uma das sugestões de ligação entre a obra de arte e o ato de resistência estaria no fato 

de que as obras de arte resistem. Resistem ao tempo. Resistem à morte. Sobrevivem. Será que as 

imagens produzidas pelos manifestantes resistirão? Muitas transmissões por streaming, locadas 

em um determinado site, já desapareceram da rede. Ao fazer uma transmissão usando essa 

plataforma, o material ficaria disponível por um mês e depois seria automaticamente apagado. 

Antigos links de vídeos e notícias com fotos, hoje, já se mostram indisponíveis. Certamente, se 

essas imagens forem tomadas do ponto de vista da informação, não terão outro destino senão o 

desaparecimento, o descarte. Contudo, seria possível conceber que as câmeras teriam agido 

concomitantemente como ferramentas para atos de criação? Teriam agido como um material que 

possibilita ideias necessárias e específicas que escapavam a simplicidade das palavras de ordem 

e, portanto, à lógica do controle e da comunicação? Sendo assim, poderiam ser tomadas como 

atos de resistência. Propor esse olhar é um gesto que as convoca a sobreviver, a resistir ao 

tempo. 	


Ainda, se é possível ver nessas imagens atos de criação, que enquanto tais contém ideias 

embrenhadas pela matéria que lhes dá suporte, seria plausível e necessário falar sobre elas? Se 

não é possível conceber uma ideia em geral, que seja transitável e comunicável em diferentes 
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suportes ou domínios do conhecimento, elas podem gerar, contudo, bons encontros. Proponho 

aqui, portanto, não um pensamento sobre essas imagens, mas a tentativa ter ideias a partir de um 

esforço de aproximação, de encontro com elas.	


2. A resistência! !

	
 Como, então, pode alguém ou alguma imagem resistir? Se efetivamente  todo 

mundo fala a regra, a exceção, que paradoxalmente é aquilo que resiste, ninguém diz, Godard: 

“Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, ela se escreve: Flaubert, Dostoyevski. Ela se compõe: 

Gershwin, Mozart. Ela se pinta: Cézanne, Vemeer. Ela se filma: Antonioni, Vigo. Ou ela é 

vivida e se torna, então, a arte de viver: Srebenica, Mostar, Sarajevo.” É conhecida e muito 

comentada a resposta do manifestante do Movimento Passe Livre que, em junho de 2013, diante 

de um comunicador (jornalista) que demanda sua identidade, reponde: “Anota aí, eu 

sou  ninguém.” Fórmula que Vladimir Saflate compreenderia como: “eu sou o que você não 

nomeia e não pode representar.” O filósofo questiona ainda a colocação do problema da 

reivindicação de visibilidade e participação política dos manifestantes como: “eu quero a minha 

visibilidade no regime de visibilidade atual, também quero o meu lugar na axiomática do Estado 

atual.”  Ou seja: eu quero minha dizibilidade lá onde se diz o que  todo mundo  diz. Sem o 

colapso da linguagem do poder é impossível resistir, não há lugar reservado para este que 

é ninguém. 	


	
 Conversar com essas imagens é buscar um diálogo com algo que, em certa medida, 

escapa ao regime de visibilidade atual. Esses rostos não catalogáveis, impublicáveis nos grandes 

veículos de comunicação, invisíveis para tais, ameaçam o regime de visibilidade hegemônico. 

Mais do que conquistar uma parte ou lugar, seria interessante abalar a própria lógica de 

distribuição de partes e lugares, uma vez que aqueles que controlam os regimes de visibilidade e 

nomeação determinam também o que deve aparecer e o que deve  literalmente  desaparecer. 

Godard: “a regra quer a morte da exceção”.  No encontro com essas imagens, nas quais a 

comunicação periga e os borrões acometem o primeiro plano, ninguéns aparecem na exposição 

paradoxal de sua invisibilidade. Se essas imagens não mostram claramente  alguém  tornam 

visíveis a invisibilidade de ninguém. São rostos que quebram fisionomias, como ninguém é uma 

“nomeação que quebra nomes.” 	


3. Do ninguém ao todo mundo, partir da exceção 	


	
 Por enquanto parece que as ruas deixaram de queimar com a intensidade que explodia 

em 2013, contudo, seria possível propor que, como sugere Safatle, teriam apenas deslocado as 

suas intensidades para outra matérias? No pequeno panfleto intitulado  Quando as ruas 

queimam: manifesto pela emergência, o filósofo coloca a seguinte pergunta: “O que fala o fogo? 
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O que se diz apenas sob a forma do fogo?” Seria possível reconhecer nessas imagens trêmulas 

uma ressonância com a voz da “forma do fogo”, justamente aquela que é informe por 

excelência? O que o encontro com essas imagens que ainda queimam os olhos que as veem 

pode suscitar como ideia no campo do pensamento acerca dos modos de subjetivação?	


Suely Rolnik em seu panfleto recém publicado pela mesma série, a Pandemia, da editora 

cujo o nome é uma fórmula cara a este trabalho, N-1, discorre sobre uma distinção entre pelo 

menos duas camadas de subjetivação contrastantes, que apesar de poderem ser experimentadas 

simultaneamente, apontam para relações bem diversas com a linguagem. O primeiro modo seria 

o do sujeito. Este, herdeiro do que ela chama de “inconsciente-colonial-capitalístico” da cultura 

moderna ocidental, é intrínseco a cartografia cultural “antropo-falo-ego-logocêntrica” atual. 

O sujeito é aquele que atribui sentido a partir dos códigos e representações já disponíveis. Esta 

camada, calcada na cognição, é, atualmente, fundamental para aptidões como sociabilidade e 

comunicação. Contudo, é possível experimentar uma outra camada subjetiva a qual Rolnik 

chama de fora-do-sujeito ou extra-pessoal. 	


A tensão entre essas duas camadas corresponde ao descompasso entre o fechado e o aberto, 

o conhecido e o desconhecido, o enclausurado em si mesmo e o poroso ao outro. O fora-do-

sujeito extrapola as delimitações de um indivíduo e se deixa atravessar por forças que não sabe 

nomear, extracognitivas e irrepresentáveis embora reais e sensivelmente reconhecidas. São 

afectos e perceptos que carecem ainda de palavra, som, imagem ou gesto. Portanto, para fazer 

propagar essas forças que os afetam, os fora-do-sujeito, ou os ninguéns, necessitam de atos de 

criação. Criam não representações, uma vez que são tocados justamente por aquilo que não 

figura ainda na cartografia cultural. O fora-do-sujeito não cabe em signos prontos, precisa erguer 

sobre eles corpos sensíveis que passam a habitar o corpo do mundo modificando sua paisagem. 

Os ninguéns se deixam habitar por germes de mundo. 	


Sendo essas imagens muito provavelmente destinadas ao descarte, ao desaparecimento, o 

esforço aqui, no encontro com elas, é convocar o ato de resistência a resistir. Através de um 

gesto de montagem, que consiste na extração de momentos congelados, expostos como 

fotografia, este trabalho convida o leitor a se deparar com  o que nos vídeos produzidos por 

manifestantes, resistiu e desafiou o regime comunicativo. Essas imagens que desidentificam os 

sujeitos produzem corpos ninguéns, que dão a ver não a identidade exigida pelo jornalista ou 

policial, não o nome próprio do qual se poderia alcançar os dados biográficos, convidam a 

imaginar este que nega a si enquanto sujeito para construir modos de subjetivação mais amplos, 

que reconfigurem as linhas de passagem entre eu e outro, tanto quanto as relações com o espaço 

e com o tempo presente.	
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Imagem/produzida por manifestante no Rio de Janeiro próximo ao Maracanã, no dia 30 de junho de 2013, 
final da Copa das Confederações. !

Na série de entrevistas que formariam o Abecedário de Gilles Deleuze, realizada por Claire 

Parnet nos anos 1988 e 1989, no diálogo a partir da palavra gauche (esquerda), o filósofo 

apresentaria uma concepção aparentemente contrária a de Godard em relação à ligação entre por 

um lado ninguém e a vivência e fala da exceção e, por outro lado, todo mundo e a vivência e 

fala da regra. Deleuze: “Eu afirmo: a maioria é ninguém e a minoria é todo mundo.” (grifo da 

autora) Ora, se todo mundo fala a regra e ninguém fala a exceção, como propõe Godard, seria, 

então a exceção dita pela maioria e a regra dita pela minoria? Cabe aqui retomar o paradoxo 

exposto por Godard ao trazer junto com o ninguém nomes próprios. Ninguém diz a exceção, 

mas Cézanne, um nome próprio, a pinta, Rosselini, outro nome próprio, a filma. Como 

compreender essa ligação entre ninguém e os nomes próprios? Certamente não se trata aqui da 

concomitância possível entre a experiência do sujeito e a do fora-do-sujeito proposta por 

Rolnik. Retomando Rolnik, caberia recordar que a dimensão criativa da subjetividade está 

ligada justamente ao fora-do-sujeito. Não faria sentido, portanto, que o nome próprio remetesse 

ao sujeito, este que está ligado ao campo da comunicação. Portanto, o nome próprio aqui não é 

uma referência ao sujeito, que simplesmente o identifique, mas sim a uma assinatura. 	


Para compreender melhor esta noção de assinatura, cabe aqui retomar as imagens de 

arquivo dos manifestantes. Essas imagens marcadas por acidentes, que dificultam o seu caráter 

comunicativo, trazem para primeiro plano justamente sua materialidade singular. Não informam 

tanto sobre as pessoas ou lugares, os borrões e estouros de luz chegam mesmo, por vezes, a 

desfazer os contornos reconhecivelmente humanos. A paisagem urbana chega a desaparecer, 

dando lugar a uma espacialidade diversa daquela organizada pela geometria da perspectiva. Os 

corpos e o espaço não tem contornos bem delimitados. Todas essas características refutam a 
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ideia de possibilidade de um registro neutro dos acontecimentos. Evidenciam a presença de um 

ponto de vista. Trata-se de um ponto de vista interno ao acontecimento. Os riscos da imagem 

provém dos movimentos arriscados, das mãos que filmam enquanto precisam se proteger da 

polícia. Compreender que assinatura essas imagens implicam não se trata de resgatar uma 

autoria. Não interessa colocar o problema nos seguintes termos: quem é o sujeito que produziu 

essas imagens? 	


Trata-se de pensar que há, nessas imagens, uma liberação das matérias de expressão e é 

nisso que consiste sua assinatura. Liberação esta que tem o potencial de fundar um novo 

território, uma vez que escapa ao restrito campo de controle da informação. A assinatura aqui é 

compreendida como colocação de código, que permita um atravessamento de meios, que os 

fluxos circulem. Ou seja, se a assinatura é tomada em seu potencial territorializante, o seu 

enfoque está em ser justamente uma linha de passagem entre indivíduos.	


 É nesse ponto que é possível retomar o problema da relação entre exceção e regra, ninguém 

e todo mundo. Segundo Deleuze, ninguém é maioria, porque a maioria é justamente um padrão 

vazio, um modelo ideal, com o qual todo mundo se identifica, mas que em última instância, 

ninguém pode ser. Nesse sentido, ser de esquerda seria refutar esse padrão estratificante para 

que enfim os devires-minoritários pudessem proliferar. Segundo o filósofo: “Ser de esquerda é 

isso: saber que a minoria é todo mundo e que é aí que acontece o fenômeno do devir.” (grifo da 

autora). Ou seja, ser de esquerda significa inverter a relação entre o todo mundo, que fala a 

regra, e o ninguém que fala a exceção. Ser de esquerda é desejar (tomando o desejo na sua 

dimensão construtivista, produtiva, como ímpeto criador de agenciamentos que se inscrevem 

diretamente no socius) o dia em que não mais se almeje falar a regra, esta língua de ninguém, 

abstrata e sem assinatura, mas que todo mundo fale a exceção. É na fala da excessão que o 

ninguém adquire uma assinatura. É o que essas imagens dizem em sua assinatura que desafia o 

regime de visibilidade da mídia hegemônica, que provoca ruídos no fluxo das informações. 

Olhar para essa imagens e reconhecer suas potencialidade de contágio sensível é deixar que um 

ponto de vista se expresse sem almejar a língua abstrata da regra, é deixar emergir a língua 

exceção, uma língua não necessariamente marcada por nomes próprios, mas certamente por 

singularidades, assinaturas mesmo que anônimas. 

!
!
!
!
!
!
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Imagem produzida por manifestante no Rio de Janeiro próximo ao Maracanã, no dia 30 

de junho de 2013, final da Copa das Confederações.	
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NOTAS	


[1] O jornal O Globo, na página da Infoglobo, auto define-se como: “O jornal preferido dos formadores 
de opinião.” Acessado em 14/10/2016: https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?
IdProduto=91 	
!
[2] André Lepecki, teórico da dança, explora esse exemplo no artigo Coreopolítica e coreopolícia, no 
qual classifica os policiais como coreógrafos urbanos, que efetuariam a coreopolícia, responsável por 
estabelecer o consenso (ou consentimento) dos fluxos da cidade. Em contraposição haria a noção de 
coreopolítica, que abarcaria todos os movimentos de implicação de dissenso à cinética cotidiana dos 
espaços urbanos.	
!
[3] DELEUZE, Gilles. O ato de criação (1987). Folha de São Paulo,  São Paulo, 27/06/1999 trad: José 
Marcos Macedo, p. 13	
!
[4] SAFATLE, Vladimir. Quando as ruas queimam: manifesto pela emergência. São Paulo: N-1, 2016, p.
7.	
!
[5] Ibid., p. 20. 	
!
[6] Ibid., p. 7. 	
!
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ROSALIND KRAUSS E O MEDIUM !
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!
Resumo: Ao longo de 40 anos, Rosalind Krauss tem refletido em múltiplas instâncias sobre o 

estatuto da arte a partir da suposta especificidade de suas categorias ou, em outros termos, a 

partir da interpretação do conjunto de operações que delimitam o campo de atuação de cada 

artista. A questão - inerente, mas não limitada às condições materiais que dão origem às obras 

- é plasmada, na escrita de Krauss, tanto pela percepção de sintomas, contingências e pontos 

de crise observados em constelações de singularidades, quanto na individuação e análise de 

tropos fundamentais para a evolução do campo da arte e das estruturas subjacentes à sua 

constituição simbólica. O artigo pontua alguns momentos da evoluçb  ão do conceito do 

medium em sua obra, partir dos textos fundamentais sobre o assunto, evidenciando o rigor e a 

contínua re discussão das bases metodológicas de seu próprio discurso crítico.!
Palavras-chave: história da arte norte-americana; teoria da arte; modernismo; pós-

modernismo; autonomia versus heteronomia da obra de arte; Rosalind Krauss; Clement 

Greenberg; Marcel Brothaers.!!
Abstract: Over 40 years, Rosalind Krauss has reflected in multiple instances on the status of 

art from the supposed specificity of its categories or, in other words, from the interpretation of 

the set of operations that delimit the potential field of each artist. The question - inherent, but not 

limited to the material conditions that give rise to the works - is expressed, in Krauss's writings, 

both by the perception of symptoms, contingencies and points of crisis observed in 

constellations of singularities, and by the individuation and analysis of fundamental tropes for 

the evolution of the symbolic structures underlying the constitution of the art field. The article 

points out some moments of the evolution of the concept of the medium from the fundamental 

texts of Krauss on the subject, evidencing the rigor and the perpetual discussion of the 

methodological bases of her own critical discourse.!
Keywords: North American art history: art theory; modernism; postmodernism; autonomy 

versus heteronomy of the work of art; Rosalind Krauss; Clement Greenberg; Marcel Brothaers.!!
Rosalind Krauss se destaca como uma das protagonistas da crítica de arte 

contemporânea, em uma longa trajetória iniciada com o debate em torno do legado de Clement 

Greenberg. Ao longo de 40 anos, tem refletido em múltiplas instâncias sobre o estatuto da arte a 

partir da suposta especificidade de suas categorias ou, em outros termos, a partir da 

interpretação do conjunto de operações que delimitam o campo de atuação de cada artista. A 

questão - inerente, mas não limitada às condições materiais que dão origem às obras - é 
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plasmada, na escrita de Krauss, tanto pela percepção de sintomas, contingências e pontos de 

crise observados em constelações de singularidades, quanto na individuação e análise de tropos 

fundamentais para a evolução do campo da arte e de estruturas subjacentes à sua constituição 

simbólica. 	


Na grade, por exemplo, símbolo do formalismo modernista, Krauss identifica a 

estrutura espaço-temporal subjacente à modernidade artística, que “promove o silêncio até a 

recusa da palavra. Sua ausência de hierarquia, de um centro, sublinha sua hostilidade à 

narração”. Utiliza a categoria semiótica de índice para analisar a mudança crucial imposta pela 

fotografia às práticas artísticas: por ter uma relação material com o seu referente, o indicial 

subtrai a imagem do estado de representação, de símbolo, e a coloca entre os eventos concretos, 

literais. Em 1993, escreve The Optical Unconscious em que a disseminação de Derrida quebra a 

ordem hierárquica da estrutura formal, evitando que a forma se fixe em uma pulsação contínua. 

Em seguida adota o informe de Bataille não como conteúdo (o resíduo, a matéria degradada), 

mas como estratégia para expor o recalque, o não-dito que mina o logocentrismo ocidental.	


Krauss utiliza assim matrizes metodológicas muito variadas (estruturalismo, pós-

estruturalismo, psicanálise freudiana e lacaniana, lógica e fenomenologia), que lhe permitem 

abordar o tema da constituição da obra de arte com grande mobilidade, sem esgarçar seu sentido 

ou forçando seus limites em discursos pré-constituídos.  Sua análise da flutuação da 

especificidade ontológica dos suportes físicos e simbólicos que proporcionam possibilidades 

generativas para a obra pode ser vista como continuidade do pensamento formalista, mas o 

horizonte teórico estruturalista e pós-estruturalista que introduz no final dos anos 60, lhe permite 

um deslocamento na relação entre o conteúdo e o contexto da obra: se torna crucial, na 

investigação crítica, o processo de formação do significado da obra, em vez da elaboração de 

um juízo definitivo. As escolhas formais se tornam significativas por carregar, ou omitir, traços 

da memória material de uma cultura e de um momento específico, libertando a obra de um 

idealismo estreito. Só então poderão ressignificar - em uma dialética constante entre memória e 

esquecimento, crucial para o pensamento de Krauss, que, ao longo dessas décadas, fundamenta 

uma articulação provocativa, e em reformulação perpétua, de história e crítica da arte.	


Sua investigação parece não silenciar em momento algum a reflexão sobre duas 

questões fundamentais ao paradigma que a iniciou: o questionamento dos princípios da 

visualidade – como se constitui um campo de visão e um sujeito que vê – e a identificação de 

estruturas recursivas no campo da arte,  “estruturas geradas por regras produzidas a partir de 

alguns de seus próprios elementos constitutivos”.  Utiliza essa definição de medium no prefácio 

de A Voyage to the North Sea – Art in the Post-Medium Condition, palestra de 1992 que será 

publicada em 1999, onde expõe com clareza a problemática aberta pelas implicações 

ideológicas e discursivas do termo. O texto representa um marco, em sua escrita, pelo teor de 
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auto-contestação e pela articulação controversa do tema, em que repensa os fundamentos de sua 

posição a favor da virada pós-modernista em A originalidade da Vanguarda.	


No nível lexical, a palavra traz em seu rastro a questão da especificidade, associada 

inequivocamente a Greenberg, tendo se tornado por isso “moeda comum da crítica pós-

moderna”. Por outro lado, no debate sobre o estado da arte no começo da década de 90, se torna 

evidente, como ela argumentará no texto, a necessidade de voltar a considerar uma análise 

imanente da obra: a capacidade do medium de “fornecer uma estrutura que gere uma série de 

convenções, algumas delas muito específicas, que produzam uma experiência de sua própria 

necessidade”. Essa definição é compatível com a interpretação convencional, na história da arte, 

de uma concatenação fundada na “imitação da imitação”.	


!
*	


!
Greenberg parte com veemência deste princípio – uma endoperspectiva da arte como 

“imitação da imitação”, em seu texto seminal de 46, “Vanguarda e Kitsch” . A operação teórica 

conduzida virtuosisticamente nesse texto é converter o abismo comunicativo aberto pela 

desnaturalização do olhar operado pelas vanguardas, lido tradicionalmente como ruptura com a 

tradição, em uma operação conceitual abstrata, de cunho idealista, em nome da continuidade da 

tradição. Na busca do absoluto, poetas e pintores de vanguarda teriam percebido a ameaça do 

nivelamento do gosto pela cultura de massa, voltando-se assim para os valores estéticos 

relativos a cada disciplina, que não podem ser arbitrários, mas têm de obedecer a alguma 

limitação inerente àquela linguagem. “Ao desviar sua atenção do tema da experiência comum, o 

poeta ou artista se volta para o meio de seu próprio ofício”. A partir dessa definição sobre a 

reflexividade de cada meio, as bases do discurso de Greenberg estariam postas. 	


Segundo Boris Grois, através dessa operação, Greenberg se afastaria de uma crítica 

desinteressada para propor uma leitura de escolhas artificiais como necessárias para a 

reorganização do olhar, naturalizando sua constituição.  Grois acolhe o ponto de vista de 

Greenberg, segundo o qual os artistas das vanguardas também imprimiriam ao mundo real 

distinções arbitrárias, autônomas, ideais, inaugurando assim a possibilidade do pluralismo 

contemporâneo. Eles o fariam, porém, se alienando do público e da crítica de seu tempo, para 

iniciar um diálogo potencial com um público do futuro, enquanto a maior falha, ou o maior 

feito, da estratégia de Greenberg, é justificar seu discurso como evolução histórica necessária 

naquele momento.	


O texto “Pintura modernista”, de 1960, define outro marco da história crítica da arte de 

Greenberg. O crítico introduz o texto inscrevendo a pintura modernista na tradição crítica 

kantiana. A afirmação da especificidade dos meios é uma derivação do conceito romântico de 
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autonomia da arte, em que a obra contém a sua própria interpretação: levando isso ao extremo, a 

obra teria uma função crítica, possibilitando, através da noção de forma que se autolegitima, 

uma leitura imanente, e uma redefinição constante de seus próprios limites. A pintura teria então 

de se depurar a partir de si mesma, atingindo uma maximização de sua qualidade fundamental, a 

opticalidade, como único sentido que uma arte plenamente pictórica pode invocar. Greenberg 

elege então obras e trajetórias específicas como ocorrências de uma linha evolutiva que tem 

como princípio necessário a progressiva depuração da pintura a partir de uma reflexão sobre sua 

característica mais específica: a planaridade. O expressionismo abstrato norte-americano 

introduziria as únicas inovações possíveis para dar continuidade à tradição pictórica europeia, 

em uma dialética entre vanguarda e historicidade.	


Krauss inaugura seu discurso crítico em reação a esse paradigma, atacando suas 

premissas, em um texto de 1972, “Uma visão do Modernismo”, onde aponta a construção da 

suposta linearidade histórica dessa linhagem. No texto, Greenberg forneceria uma armadura 

prescritiva para a história, substituindo a perspectiva espacial, erradicada no expressionismo 

abstrato através do foco na planaridade, por uma perspectiva temporal que leva à construção 

coerciva do presente e que, em última instância, prescinde da autocrítica, tornando-se 

instrumento ideológico.	


Continua a crítica da construção desse discurso historicista na introdução de A escultura 

no campo ampliado, de ’79: o novo seria mais fácil de ser assimilado quando interpretado como 

uma projeção do passado. “O historicismo atua sobre o novo e o diferente para diminuir a 

novidade e mitigar a diferença”. No texto, descreve a escultura como categoria convencional, 

histórica e não-universal, que responde a lógicas internas derivadas da categoria de monumento, 

que particulariza um espaço específico, demarcando-o como território político. Descreve como a 

lógica da escultura modernista levara esse paradigma até as últimas consequências através de 

sua negação, deslocando a escultura de um espaço político e físico específicos para um espaço 

ideal, e testando sua autonomia até o esgotamento das possibilidades formais e conceituais por 

volta de 1950.	


Ao tornar-se pura negação do monumento, a escultura nos anos 60 representa, segundo 

Krauss, uma categoria suspensa: nem paisagem, nem arquitetura. Para superar essa condição de 

dupla negação, ou ausência ontológica, lança uma primeira formulação do que a seguir chamará 

de condição pós-mediática, utilizando instrumentos interpretativos da semiótica estruturalista de 

Algirdas Greimas. A especificidade do meio nesse momento se daria, então, a partir de uma 

praxis “não definida em relação a um determinado meio de expressão – a escultura – mas em 

relação a operações lógicas dentro de um conjunto de termos culturais para o qual vários meios 

(...) possam ser usados”. 	
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Isso lhe permite passar do silogismo simples - que pressupõe a leitura unívoca e linear 

da história (‘se x, logo y’),  própria da construção histórica de Greenberg e por ela criticada no 

texto de ’72 -  para “um mapeamento das características axiomáticas da experiência arquitetural 

(...) na realidade de um espaço dado”, ampliando o campo das possibilidades lógicas e, somente 

então, simbólicas, geradas por meio da escultura, pela combinação de oposições de categorias 

culturais. O quadrado semiótico permite que uma inconsistência lógica cultural (dois termos 

contraditórios) seja reelaborada, deslocando sutilmente seu significado através de sua negação. 

A definição de medium, se deslocaria então das condições materiais da obra para um universo 

simbólico de relações entre termos culturais – é importante notar, finitas - que, ao entrar em 

relações opositivas, fornecem uma matriz generativa de sentido para o campo de constituição 

material da obra. 	


É relevante ressaltar que o mapeamento de Krauss nos artigos coletados em A 

Originalidade da Vanguarda, não questiona a ênfase de Greenberg em Nova York como 

epicentro artístico. Não obstante o entusiasmo de Krauss pela filosofia francesa contemporânea, 

sua observação das práticas pós-modernas se limita a um restrito grupo de artistas americanos, 

em sua maioria exponentes do Minimalismo, sem contemplar a Crítica Institucional, o 

Feminismo, a Performance, e uma heterogeneidade de outras práticas que estavam se afirmando 

no panorama da época. Configura um espaço ainda disciplinado, fornecendo uma base teórica 

cristalina para o Minimalismo, por muitos considerado uma fase de passagem entre modernismo 

e a dispersão sucessiva. 	


Tentando superar o dualismo metafísico entre sujeito (transcendental) e objeto 

(idealizado) do modernismo, e reposicionando o espectador na duração empírica da percepção, 

o Minimalismo abre a experiência estética para as consequências perceptivas de uma 

intervenção particular num espaço determinado, introduzindo uma experiência de derivação 

fenomenológica. Com essa operação, o minimalismo não discute a essência formal e categórica 

da arte (o que significaria uma ruptura ontológica com o modernismo), mas as condições de sua 

percepção (Foster fala de um desvio das condições epistemológicas que possibilitam sua 

interpretação). Da mesma forma, quando Krauss introduz o quadrado de Klein, como anuncia 

com precisão no título do texto, amplia o campo da experiência da arte, em uma síntese – como 

todas as sínteses estruturalistas – coerente e completa, mas que não discute a configuração 

linguística e sexual – afinal, histórica - do sujeito, tanto do artista quanto do espectador. 	


Retoma essa questão em um segundo momento, em uma leitura transversal, “outra”, de 

alguns episódios do modernismo. Em The Optical Unconscious tenta deflagrar, a posteriori, 

uma leitura crítica que prescinda da bifurcação modernista, forçada entre formalismo e 

iconologia, e dê conta de artistas, como Duchamp e os surrealistas, fundamentais para as 

segundas vanguardas, mas ilegíveis pelos códigos de Greenberg, e mesmo por uma posição 
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reativa a esses códigos. Opera, dessa vez, especificamente a partir da visão, introduzindo o 

conceito de “inconsciente ótico” de Benjamin , em que o autor reconhece, nos movimentos 

deformantes e nas deviações capturadas pela câmara - que isola, contrai ou dilata, criando 

associações inesperadas - uma forte analogia com as imagens oníricas. Krauss introduz o livro 

demostrando como a lógica do inconsciente não possa ser interpretada a partir do quadrado 

semiótico. 	


A condição básica para a percepção visual de um objeto, em termos de Gestalt, se dá a 

partir da relação opositiva entre figura e fundo, ao distinguirmos as formas em um continuum 

indeterminado. As relações entre esses termos, considerados contraditórios, (figura vs fundo) e 

sua negação (não-figura vs não-fundo), se articulariam em dois eixos: o principal, da visão 

(figura vs fundo) e o que o precede, a consciência do próprio ver: não-figura (mas sujeito que 

vê) e não-fundo (mas possibilidade cognitiva de um campo de visão). Krauss mostra como esse 

esquema se aplica perfeitamente às principais categorizações icônicas, em certa medida 

utópicas, do campo discursivo modernista: a grade, o monocromo, as pinturas all-over, a mis-

en-abyme da colagem. As negações não cancelam figura e fundo, apontando para o informe, 

mas os sublimam, revelando um sujeito transcendental que vê, e a possibilidade da abstração 

plena (o eixo diagonal, do duplo negativo, que expressa uma relação de similitude entre “figura” 

e “não-fundo”).	


Krauss contempla a extrema elegância e adequação desta síntese ao postulado 

modernista, fundado em uma ontologia da visão, e sua capacidade de capturar um universo 

cultural inteiro a partir da oposição entre dois termos. Por outro lado, ressalta seus limites, 

frente a uma realidade histórica de produção e recepção da arte mais articulada, que tem de dar 

conta das experimentações de Duchamp, dos surrealistas e de artistas como Giacometti, Miró e 

Dalí, cuja referência à teorização do inconsciente não pode ser negada. Introduz então a teoria 

do sujeito de Lacan, que desmente a tentativa fenomenológica de reencontrar o estado ingênuo e 

selvagem do mundo através de uma investigação arqueológica baseada exclusivamente na 

percepção, “uma redução do visível a o visível, imutável, a-histórico, cujo invisível seria 

simplesmente um avesso desse milagre. (...) Com a intuição de um invisível que varia e 

transforma o visível, começa a arqueologia verdadeiramente radical de uma percepção 

totalmente histórica, absolutamente especificada, estruturada como um discurso e que 

proporciona à sua identidade primordial o ver e o dizer.”  A operação generativa do medium 

assimila assim as antinomias, as incompletudes e a fragmentação da estrutura lacaniana, e o 

sistema lógico modernista colapsa definitivamente.	


!
* 	


!
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 Vinte anos depois da “Escultura no campo ampliado”, o pós-modernismo se afirma 

radicalmente nas práticas artísticas e em sua mercantilização. Com a diversificação e o 

pluralismo derivados da assimilação do discurso das vanguardas e do processamento da história 

da arte moderna pelo mercado e pelas instituições, tanto a dimensão judicativa da crítica, quanto 

os outros atores do campo da significação da arte, têm de ser requalificados. As obras assumem 

novos processos de materialização, que discutem os próprios modos de recepção e validação. As 

instalações surgem em convergência com novas práticas curatoriais, e o espaço expositivo se 

torna território de batalhas simbólicas para o sentido da arte e da autoria. Uma mostra de ’77, no 

Beaubourg, celebra Duchamp e o ready-made, símbolo da estratégia de criação secundária, 

determinada pelas escolhas, em que produzir é reproduzir, e criar equivale a escolher, ou seja, 

ressignificar. As trajetórias de artista e curador se entrelaçam. Exemplar é a trajetória do curador 

Harald Szeemann, celebrado em ‘69 por abrir o espaço do cubo branco para as intervenções dos 

artistas, na famosa mostra em processo When Attitudes Became Form, e acusado, em ‘72, 

quando curador da Documenta 5, de afirmar a própria exposição como obra de arte, 

subordinando as obras à sua instalação artística, num retorno do artista romântico na figura do 

curador.	


Ao mesmo tempo, a tensão entre a autonomia do signo artístico e sua dispersão em 

novas formas ou em combinação com outras linguagens esgota as manifestações puramente 

textuais dos anos 60 para proclamar uma volta à reificação da obra. Em “Notas sobre o Índice”, 

Krauss procura um princípio que possa compreender esse pluralismo, e o encontra na categoria 

semiótica de índice, signo que engendra uma relação direta com seu referente: a presença física 

de um corpo, ou de um lugar. Entre os exemplos citados em seu texto, os cortes de Gordon 

Matta-Clark, as partes do corpo de Bruce Nauman, a reprodução mecânica da fotografia como 

derivação do ready-made de Duchamp: todos registros de uma presença física. 	


Outra facção do pós-modernismo americano, alinhada à política neo-conservadora, 

proclama na mesma época o retorno da memória cultural, tratando como fetiche as imagens e 

referências históricas, e da figura heroica do artista, após a “morte do autor” anunciada por 

Barthes em 1968. A valorização da forma pelo modernismo é contrastada, nesse sentido, pela 

prática do pastiche, presente tanto na volta à pintura, agora como sistema projetivo de 

referências culturais estáveis, que não problematizam o pictórico, quanto nas instalações, em 

que o detournement, ou apropriação simbólica subversiva, que questionava politicamente e 

esteticamente o espaço ampliado da obra introduzido pelo minimalismo, se torna uma estéril 

estratégia de espetacularização, passando a dominar a cena artística dos anos 80. 	


Confrontando-se com este quadro, Krauss apresenta em 1992 a palestra titulada A 

Voyage to the North Sea, em que tece um discurso sobre a evolução do medium com as 

premissas que delineamos. O texto inicia descrevendo a trajetória do artista belga Marcel 
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Brothaers, precursor das instalações multimídia com seu “Museu de Arte Moderna, 

Departamento das Águias”, um museu que ele define ficcional, em que objetos sobre o tema 

“águia” são organizados simulando uma museografia. A águia funciona em termos conceituais, 

nivelando significante e significado da obra em um sistema de equivalências que se torna objeto 

(reificação da obra), teoria e promoção de si mesma, em suas várias declinações. O triunfo da 

águia significaria, não mais o fim da arte, mas o fim da articulação da arte em meios específicos, 

celebrando com grande rigor sua implosão definitiva, e, ao mesmo tempo, inaugurando um novo 

meio, que será perpetuado como padrão mercantilizado de processos de diferenciação arbitrária: 

a instalação multimídia. 	


O Museu de Brothaers contém, em seu acervo, uma coleção de águias, que discute 

recursivamente o ato de colecionar como princípio que fundamenta as principais ficções da arte: 

a seleção e a classificação. Para o colecionador de Benjamin, que liberta os objetos das amarras 

da utilidade, possibilitando que entrem em uma relação mais próxima – de intercâmbio e 

proximidade com seus equivalentes - tudo o que existe dentro do capitalismo é investido de um 

duplo valor: um elemento utópico e outro cínico. Da mesma maneira, Brothaers com seu museu 

ressalta que todas as escolhas abraçadas no âmago de uma instituição, ou sua reação (pela 

crítica institucional), convergem no mesmo processo dialético capitalista, que contém tanto um 

elemento utópico, quanto a possibilidade de sua mercantilização.           	


Benjamin escreve também que a dimensão utópica de uma determinada forma	


social ou processo tecnológico estaria presente no seu nascimento e em seu processo de 

obsolescência, quando essa tecnologia libera, uma vez mais, essa dimensão, como “último 

brilho de uma estrela que morre”. A obsolescência, princípio da produção de consumo, libera o 

objeto ultrapassado das garras da utilidade, em consonância com outra característica da 

produção de Brothaers delineada por Krauss no texto: sua atenção profunda às formas do 

passado - seu sistema de referências a Courbet e Ingres, Mallarmé e Baudeleire, a uma “aura 

datada da cultura burguesa do século XIX”, e aos cineastas dos exórdios, quando a produção 

cinematográfica era artesanal e ainda vagava sem rumo, com um “olhar primitivo, feito de 

exposições desiguais combinadas juntas a um andar tremeluzente” que dilata a experiência da 

visão numa mistura fenomenológica de presença e ausência.              	


A difusão, no início dos anos 70, do conjunto Portpak - câmara e monitor leves e 

baratos que inauguram o advento do vídeo como prática artística - decreta a morte desse olhar, 

reportando o antigo meio a seu frescor inaugural. Brothaers identifica a decadência frutífera 

desse primeiro cinema, que resiste ao fechamento do cinema estruturalista que, como evidencia 

Krauss, ao contrário, tenta alcançar uma sinédoque, isto é, uma experiência que remeta a um 

todo. O aparato fílmico apresenta um medium cuja especificidade, que entra em consonância 

naquela época com as práticas artísticas, se encontra na geração de diferenças a partir de si 
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mesmo, em um conjunto agregativo. Um corpus de suportes integrados e convenções 

sedimentadas em um sistema não unitário ou totalizante (como pretendiam os estruturalistas), 

mas disjuntivo, a partir da oposição inextricável entre simultaneidade e sequencialidade, entre 

som, imagem e texto. 	


Da mesma forma, o grande salto da câmera Portpack, segundo Krauss, não seria tanto 

ligado à inclusão, na obra, de uma duração, mas à sua relação direta com o televisivo: com a 

transmissão simultânea em espaços diferentes, que permite uma continuidade de transmissão e 

recepção em lugares remotos. Essa separação espacial, acoplada com a simultaneidade temporal 

da transmissão instantânea do circuito fechado, formaria a heterogeneidade inerente ao 

televisivo, que não pode ser reduzido a nenhuma instância unitária, pois muda continuamente e 

a partir de si mesmo, inaugurando a condição pós-medial. 	


“Condição” parece se referir a um horizonte para a produção artística, contra o qual a 

inovação formal possa se destacar e ser considerada em um sentido mais profundo que em um 

senso puramente linguístico, tanto da arte como linguagem em sentido estrito, que como modelo 

linguístico baseado na diferença, que opera em obras particulares. Krauss pontua aqui a 

importância, nesse momento, da desconstrução derridiana que, a partir do parergorn e da 

gramatologia, mostra, assim como no sujeito teorizado por Lacan, que não existe um interior 

separado de seu exterior, que isso seria uma quimera. A teoria do parergon (o fora da obra) trata 

do problema da moldura – da estrutura da margem, da diferença entre dentro e fora: Kant define 

assim o excesso de ornamento, externo à obra, enquanto em La vérité en peinture Jacques 

Derrida escreve sobre o conota como algo que, trazendo a manifestação de uma ausência, toca e 

coopera na operação. Nem simplesmente fora, nem simplesmente dentro.	


O aval teórico a práticas “impuras” estaria dado. No vídeo “A Voyage to the North 

Sea”, de Brothaers, a Gestalt da imagem é narrativizada. Os planos fixos do filme, cada um 

sendo a página de um livro de imagens (pinturas ou fotografias) de marinhas, passam de 

panoramas a close-ups extremos, em que os detalhes parecem pinturas abstratas, monocromos 

radicais achatados, mas, ao mesmo tempo, constituídos por uma progressiva adição de níveis, 

análogos à constituição da pintura. Em três páginas, Brothaers reconstrói a história da pintura 

até chegar ao modernismo, à planaridade abstrata da tela: a realidade ilusória do mundo em 

contraposição à realidade literal dos meios pictóricos. Isso sugere uma narrativa que busca as 

origens da obra (materialidade da tela), desmentida pela experiência da passagem entre 

diferentes superfícies, que traz um senso de incompletude, a impossibilidade de alcançar um 

todo. 	


Krauss reitera como o recurso de Marcel Brothaers à ficção fale sobre essa 

impossibilidade, colocando em cena a sobreposição de camadas, que cria uma alegoria para a 

condição de autodiferenciação desse medium. A ficcionalidade, seria então seu horizonte de 
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atuação, aspecto revelatório em vários momentos de sua obra, que permite produzir uma análise 

da própria ficção em relação a uma estrutura específica: “uma ficção nos permite abraçar a 

realidade, e, ao mesmo tempo, o que ela esconde”. Não existe então dentro e fora, mas camadas 

e anteparos, que delimitam uma condição de ausência. Uma definição de medium extremamente 

aberta, que Brothaers articula com extremo rigor, mas que constitui um precedente perigoso 

para a arte que virá.	


!
!
NOTAS	


[1] “Grids”, in October, n.9, 1979, p.50. Ver também The Originality of the Avant-Garde and Other 
Modernist Myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. 	
!
[2] “Notes on the Index: Seventies Art in America", in October n. 3, 1977. Pp. 68-8.	
!
[3] 1993.	
!
[4] O tema é desenvolvido na curadoria da exposição Informe: mode d'emploi, Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1996.  O catálogo será publicado também como Formless: A User's Guide, New York: Zone 
Books, 1997.	
!
[5]A forma pode ser vista em termos históricos, mas em sentido mais amplo do que como 
desenvolvimento estilístico. Ive Alain Bois diferencia um formalismo estrito, ou morfológico de um 
formalismo estruturalista. Y.A. Bois, “Formalism and Structuralism”, in Art Since 1900: Modernism, 
Antimodernism, Postmodernism, London, 2004.	
!
[6] Essa é a última definição que dará de médium no livro Under the Blue Cup, 2011. Em uma conversa 
com Yve-Alain Bois e o redator da revista on-line “The Brooking Rail”,  após a publicação do livro 
Krauss diz que, em última análise, o medium é sobre a dialética entre memória e esquecimento: reafirmar 
a existência do que se quer esquecer através de novas operações. http://www.brooklynrail.org/2012/02/
art/rosalind-krauss-with-yve-alain-bois.	
!
[7] R. Krauss, A Voyage on the North Sea. Art in the Age of the Post-Medium Condition, p. 4.	
!
[8] Ibid., p. 6. !
[9] Ibid., p.7. !
[10] C. Greenberg, “Avant-garde and kitsch”, Boston: Partisan Review, 1939. 	
!
[11] Idem.	
!
[12] Boris Grois aceita a interpretação de Greenberg, segundo a qual os artistas das vanguardas se 
alienariam do público de seu tempo, imprimindo ao mundo real distinções arbitrárias, autônomas, ideais, 
inaugurando a possibilidade do pluralismo contemporâneo. Fazendo isso, traem o juízo desinteressado da 
Terceira Crítica de Kant (Crítica da Faculdade do Juízo): o crítico usa as obras para ilustrar sua teoria. O 
que importa não é mais a imagem, mas o uso teórico que se faz dela. “Reflexões críticas”, em Arte e 
Ensaios n. 27, 2013.  !

http://www.brooklynrail.org/2012/02/art/rosalind-krauss-with-yve-alain-bois


!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !63

[13] Segundo Boris Groys, essa operação de Greenberg é a premissa para o pluralismo artístico 
contemporâneo.  Ibid. Nota 12. !
[14] R. Krauss, “Uma visão do Modernismo”, 1997, pp. 167 e 169. Artigo publicado originalmente em 
Artforum, Setembro 1972. !
[15] Em Gávea n.1, Rio de Janeiro, 1984, p. 129. Artigo publicado originalmente em October n.8, 1979, 
pp. 31-44. !
[16] Ibid., p. 135. !
[17] Idem. !
[18] 1985.	
!
[19] Ver H. Foster, O retorno do Real, p. 53.	

[20] Ibid., p. 55.	
!
[21] Pequena História da Fotografia, 1931.	
!
[22] J. A. Miller, Matemas I, p.15.	
!
[23] Ver C. Bishop, “What is a curator?”, 2007.	
!
[24] Ibid. nota 18, p. 83.	
!
[25] Ibid. nota 2. 	
!
[26] R. Barthes, “A morte do autor” em O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. !
[27] Apresentado na Documenta 5, curada por Harald Szeemann, Kassel (Alemanha), 1972.	
!
[28] Krauss cita Benjamin, “Charles Baudelaire: um Lírico no auge do Capitalismo”, em Obras 
Escolhidas, Vol. III. São Paulo: Editora Brasiliense, a partir de Douglas Crimp, Marcel Brothaers, ex.cat., 
Minneapolis: Walker Art Center, 1989, pp. 71-91. !
[29] Idem. !
[30] Ibid. nota 7, p. 44. !
[31] Idem. !
[32] Krauss se refere aqui ao Antology Film Archive, clube de cinéfilos estruturalistas nova-iorquinos 
fundado por Jonas Mekas, em que a própria arquitetura do espaço e das cadeiras, concebidas com 
anteparos laterais para impedir uma fuga lateral do olhar, se tornaria um vetor fenomenológico – 
dispositivo em que cada parte afeta a experiência do todo – que ela traz como como exemplo por sua 
complexidade e abstração pré-objetiva. !
[33] Krauss cita a respeito da resistência à teorização modernista do vídeo o artigo de Frederic Jameson 
“Transformations of the Image in Postmodernity”, in The Cultural Turn: Selected Writings on the 
Postmodern, 1983-1998. London: Verso, 1998.	
!
[34] “Parergon”, em La Verdad en Pintura, Buenos Aires: Espacios del Saber, 2001, pp. 27-127. Texto 
original Paris: Flammarion, 1978. !
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[35] Krauss, op. cit., p. 47. Comunicado à imprensa de Marcel Brothaers sobre “Museu d’Arte Moderna: 
Departamento das águias”, Kassel, 1972. !!!!
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A RETOMADA POLÍTICA DOS ARQUIVOS DAS PRISÕES 

PORTUGUESAS NO FILME 48 !
!

 EDUARDA KUHNERTE!
Mestranda Artes UERJ!

!
Resumo: O presente artigo tem como objeto o filme 48, dirigido pela realizadora portuguesa 

Susana de Sousa Dias e lançado em 2009. O filme tem origem na pesquisa realizada pela 

diretora nos arquivos da PIDE/DGS, polícia política atuante durante o regime ditatorial em 

Portugal. Composto por imagens de inscrição na prisão e narração em voz off dos presos 

políticos, 48 traz à tona discussões acerca das práticas de repressão e tortura no período, o 

arquivo como observatório social e espaço de memória e as implicações políticas da 

montagem de documentos.!

Palavras-chave: arquivo; poder; montagem.!!
Abstract: This paper analyzes the film 48, directed by the portuguese filmmaker Susana de 

Sousa Dias in 2009. The origin of the film was a archival research in PIDE/DGS, the political 

police during the Salazar dictatorship. The film shows a sequence of photographs of portuguese 

political prisoners set together with reportings made by the prisoners. 48 seeks to discuss 

torture in prisons, archive as social and memory equipment and political aspects of documents 

editing.!
Keywords: archive; power; editing.!!!
Introdução	


Confesso que essas ‘notícias’ que surgem de repente rompendo dois séculos e meio de silêncio 

mexeram mais com meus nervos do que aquilo que se costuma chamar de literatura [...]. Se as 

utilizei foi sem dúvida por causa dessa vibração que sinto quando me ocorre de encontrar essas 

vidas ínfimas que viraram cinzas nas poucas frases que as abateram. (FOUCAULT apud 

FARGE, 2009, p. 37)!

O próprio do trabalho em um arquivo está no destaque ao microscópio. As 

singularidades da história não seriam percebidas a olho nu sem a atenção a estes seres anônimos 

cujas vidas foram descritas nos documentos arquivados. Assim se caracteriza o filme 48, 

dirigido pela realizadora portuguesa Susana de Sousa Dias, em 2009. Composto por imagens 

produzidas pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), órgão português vigente 

entre 1945 e 1969 e responsável pela repressão a atos de oposição ao regime ditatorial da época, 
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em contato com depoimentos de presos políticos em voz off[1], que confrontam a própria 

imagem de inscrição na prisão.	


De acordo com a diretora, as imagens do arquivo da polícia constituem um acesso 

privilegiado ao interior da prisão (DIAS, 2012). Quando incorporadas novas problemáticas, 

estes instantâneos do íntimo revelam o funcionamento do próprio dispositivo de repressão que 

os produziu e do contexto histórico que os solicitou. A escavação das inúmeras camadas de 

sentido das imagens utilizadas no filme reaviva e ressignifica os fatos da história recente de 

Portugal. Dessa forma, o caráter funcional das imagens, regulado ao formato de fotos frontais e 

laterais, é virado do avesso, fazendo surgir as poéticas do testemunho que restituem as 

existências de homens e mulheres anônimos como sujeitos da história. 	


Em determinado relato do filme, um ex-preso comenta: “Não se pode fugir a tirar 

fotografias, mas a cara somos nós que decidimos”[2]. 48 é um filme sobre detalhes: estão 

presentes nele as micro-resistências do cotidiano na prisão, as minúcias das técnicas de tortura, 

a complexidade da vida após o confinamento, a especificidade afetiva das famílias em questão, 

entre outros aspectos do campo privado da vida. Assim ocorre quando, ao descrever a roupa que 

usava ao ser fotografada na saída da prisão, uma ex-presa analisa brevemente as práticas do 

vestuário da época:”Os decotes não se usavam e os braços nus era muito pouco. [...] Tudo que 

pudesse alimentar algum desejo próprio ou no outro era altamente reprimido”[3] (Fig.1). São 

narrativas de si que falam sobre as narrativas compartilhadas da história, expondo enfim o que 

um dia foi determinado como indizível. Assim afirma a historiadora francesa Arlette Farge, em 

O sabor do arquivo: “No murmúrio de milhares de palavras e frases, poderia ocorrer de se 

buscar apenas o extraordinário ou o resolutamente significativo. Isso, sem dúvida, seria um erro; 

o aparente insignificante, o detalhe sem importância traem o indizível.” (FARGE, 2009, p.89)	


!

! 	


Figura 1	


Fonte: 48, filme de Susana de Sousa Dias (2009).	
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1. O arquivo e o poder	


A passagem do cotidiano para o discurso oficial, os acontecimentos dignos de serem 

contados e os materiais que constroem um arquivo nascem do trabalho do poder sobre o dia-a-

dia da vida. Os relatos arquiváveis dizem respeito a existências simples, mas de alguma forma 

desobedientes, que foram atravessadas pelos mecanismos de um poder político. 	


Apesar de traçarem uma reduzida descrição, rastros muitas vezes enigmáticos, os 

arquivos fazem aparecer o que não aparece, como observa o filósofo francês Michel Foucault 

(1926-1984) acerca dos discursos de arquivos. No texto A vida dos homens infames, Foucault 

realiza uma antologia de existências ao analisar fichas de arquivos de internamento, petições 

ao rei e cartas régias com ordens de prisão dos séculos XVII e XVIII. Em outras palavras, o 

que restou de algumas vidas que chegaram até nós, reduzidas às descrições dos desvios que os 

expulsaram do mundo. 	


O poder que espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou atenção, ainda que por um 

instante, em suas queixas e em seu pequeno tumulto, e que as marcou com suas garras, foi ele 

que suscitou as poucas palavras que disso nos restam; seja por se ter querido dirigir a ele para 

denunciar, queixar-se, solicitar, suplicar, seja por ele ter querido intervir e tenha, em poucas 

palavras, julgado e decidido.” (FOUCAULT, 2003, p.206)!

A observação de materiais arquivados produz uma imensa possibilidade de discurso, 

que, por sua vez, é gerador de saber sobre o cotidiano de uma época. São informações sobre 

pessoas que se buscou vigiar e controlar, vestígios involuntários produzidos apesar da vontade 

do indivíduo registrado. São vidas que não pediram para serem descritas de tal forma, coagidas 

a isso a partir do seu encontro com o poder. Ou seja, “testemunhos, apesar deles” (BLOCH apud 

LEANDRO, 2015, p.8). Em 48, as imagens utilizadas no filme foram geradas pela PIDE à 

revelia do fotografado, o que transforma a relação dos entrevistados com o material. A respeito 

da expressão que fazia como forma de recusa a ser fotografado, um ex-preso relata: “Eles 

gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos. Eu arranjava uma expressão de 

desprezo ou então fazia assim. Mesmo quando era espancado ou barbaramente torturado, 

sempre com a boca assim.[...] A mim não tinham a alegria de ver a cara de torturado.”[4] (Fig.2)  
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! 	


Figura 2	


Fonte: 48, filme de Susana de Sousa Dias (2009).	


!
Além de expor a camada mais cotidiana das vidas, os arquivos colocam em evidência os 

desvios às normas vigentes em diferentes épocas. Os fragmentos de realidade do discurso oficial 

fazem aparecer também quais existências são marginalizadas e chamam a atenção de 

determinados regimes de poder. A partir do desvio é possível compreender sobre a norma. Sobre 

a potência do arquivo que dá a ver os rastros da repressão e do comum de um tempo, Arlette 

Farge afirma:	


O arquivo é uma brecha no tecido dos dias, a visão retraída de um fato inesperado. [...] O 

arquivo não escreve páginas da história. Descreve com as palavras do dia-a-dia, e no mesmo 

tom, o irrisório e o trágico, onde o importante para a administração é saber quem são os 

responsáveis e como puni-los. (FARGE, 2009, p.14)!

2. As lacunas e sobrevivências do arquivo	


O trabalho com o material procedente de um arquivo, como foi o processo de realização 

de 48, conduz documentos que foram destinados ao esquecimento para o convívio social, o que 

faz do acesso ao arquivo um ato político. “A democratização efetiva se mede sempre por este 

critério essencial: a participação e o acesso ao arquivo, à sua constituição e à sua 

interpretação”(DERRIDA, 1995, p. 16): em Mal de arquivo: uma impressão freudiana, o 

filósofo francês Jacques Derrida afirma que uma teoria sobre os arquivos deve investigar as 

consequências de sua realização institucional, que vale para as leis inscritas e para o direito que 

autoriza tal institucionalização. Derrida analisa o arquivo como lugar paradigmático, ao mesmo 

tempo um espaço de conservação e destruição, que tem como fio condutor de tensão a negação 

de si próprio. A partir de teorias da psicanálise freudiana, os processos de destruição dos 
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arquivos pelo poder são compreendidos no livro como pulsões de morte, que trabalham em 

silêncio e devoram o arquivo, ameaçando a pulsão de conservação. A pulsão de arquivo é 

anarquívica, portanto. Ao recolher as imagens de inscrição de presos políticos da PIDE, apesar 

das condições que favorecem a destruição deste material, Susana de Sousa Dias opera no 

sentido de “trazê-las de volta à vida, ao espaço de confrontação” (LEANDRO, 2012, p.3), como 

demonstra a cineasta e pesquisadora Anita Leandro acerca do método de montagem no cinema.	


O arquivo é caracterizado pelo volumoso estoque de registros, mas é também permeado 

pela falta. Os elos de ligação são produzidos por agentes externos a ele, como historiadores, 

artistas, montadores, cineastas, entre outros. Somente através da reimpressão dos documentos, o 

arquivo se torna memória. A respeito deste fundamento ontológico, o historiador da arte e 

pesquisador francês Georges Didi-Huberman afirma:	


O próprio do arquivo é a lacuna, sua natureza lacunar. Mas, frequentemente, as lacunas são 

resultado de censuras deliberadas ou inconscientes, de destruições, de agressões, de autos de 

fé. O arquivo é cinza, não só pelo tempo que passa, como pelas cinzas de tudo aquilo que o 

rodeava e que ardeu. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 209)!

	
 Em 48, Susana de Sousa Dias assume a lacuna do arquivo que utiliza como fonte para o 

seu filme. No momento em que um ex-prisioneiro político de Moçambique - onde também 

houve intervenção da polícia política portuguesa durante o regime salazarista - relata a sua 

experiência na prisão, o espectador é confrontado com a falta de fotografias. No lugar das já 

esperadas fotos de frente e perfil do homem, uma tela preta preenche o intervalo. De repente, 

um plano em extrema câmera lenta exibe um campo iluminado por um feixe de luz: são 

imagens de câmeras de vigilância (Fig. 3, 4 e 5), produzidas pelo exército português a procura 

do homem cuja voz está em narração. Neste momento, a diretora revela no próprio filme os 

obstáculos do trabalho em um arquivo, já que as imagens de inscrição de presos políticos 

moçambicanos foram destruídas. Enquanto isso, o relato que se ouve confirma o que a única 

imagem em movimento do filme exibe:	


O dia da libertação da minha prisão, confesso, foi um dos dias mais alegres da minha vida. Mais 

tarde compreendi que pouco ou quase nada valia. Você ainda está sujeito a binóculos, estão 

acompanhando o seu movimento. Só vai trabalhar quando a PIDE quiser, portanto a sua 

liberdade não é o fim do sofrimento. É, pelo contrário, a continuação do sofrimento, a 

continuação da humilhação.[5]!

!
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Figuras 3,4 e 5	


Fonte: 48, filme de Susana de Sousa Dias (2009).	


!
O resgate do passado através da pesquisa no arquivo é colocar-se a ouvir um tempo, ao 

mobilizar “a capacidade de escuta de um murmúrio inaudível”(LEANDRO, 2015, p.5), como 

afirma Anita Leandro. O conhecimento pela imagem demanda uma investigação pelas sobras do 

que foi, indícios que apontam as rupturas e continuidades da história. De acordo com o filósofo 

alemão Walter Benjamin, em Sobre o conceito de história, nada do que aconteceu pode ser 

considerado perdido pela história, uma vez que o compartilhamento dos fatos encontram 

condições de visibilidade no momento em que alguma circunstância do presente se interessa 

pelo documento do passado: “Pois é uma imagem irrecuperável do passado que ameaça 

desaparecer com cada presente que não se sinta visado por ela.” (BENJAMIN, 2012, p. 243). 	


No mesmo texto, Benjamin propõe que a tarefa do materialista histórico seja “escovar a 

história a contrapelo” (BENJAMIN, 2012, p. 245), ou seja, observar com distanciamento os 

bens culturais, que são documentos da barbárie, pois foram produzidos pelos vencedores da 

história: “Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, mas 

também à servidão anônima dos seus contemporâneos” (BENJAMIN, 2012, p. 245). O 

tratamento dado às imagens da PIDE por Susana de Sousa Dias interpela a empatia com o 

vencedor, uma vez que a valorização da materialidade do arquivo está acompanhada de relatos 

de homens e mulheres que não se beneficiaram com a produção de tais documentos da cultura. 

Cada relato apresenta o passado como uma experiência única, ao contrário do historicismo, que 

apresentaria a “imagem ‘eterna’ do passado” (BENJAMIN, 2012, p. 250). A respeito da 

sobrevivência dos registros, Georges Didi-Huberman observa:	
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É ao descobrir a memória do fogo em cada folha que não ardeu, onde temos a experiência [...] 

de uma barbárie documentada em cada documento da cultura. ‘A barbárie está escondida no 

conceito mesmo de cultura’, escreveu. Isto é tão certo que inclusive a recíproca é certa: não 

deveríamos reconhecer em cada documento da barbárie, algo assim como um documento da 

cultura que mostra não a história propriamente dita, mas uma possibilidade de arqueologia crítica 

e dialética? (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 210)	


	
 Em 48, o choque entre as imagens e as falas das testemunhas aponta a ruína daquele 

regime de poder em Portugal. As imagens de pessoas comuns, que não fazem parte da memória 

coletiva dos portugueses, exibem sinais de desintegração interna da mensagem que o sistema 

ditatorial pretendia veicular, o que Susana de Sousa Dias chama de “ponto de doença da própria 

imagem” (DIAS, 2012, p. 232). São imagens cuja legibilidade não são dadas de antemão, 

muitas vezes as expressões dos presos desconcertam o espectador, em outras a dialética entre 

imagens de diferentes épocas produz narrativas diversas sobre a ação do tempo. Assim sendo, os 

relatos estão presentes para contribuir no conhecimento sobre a imagem além da sua superfície, 

em uma análise não apenas do que está revelado nela, mas também escondido. Longe de opor 

imagens e palavras ou de reduzir os documentos à ilustração da história, 48 é um filme que 

reinsere as imagens de arquivo em seu contexto histórico (PAHN apud LEANDRO, 2015, p.10), 

como afirmou o cineasta cambojano Rithy Panh acerca dos procedimentos com os documentos. 

Ao desconcertar, os documentos utilizados no filme renovam a linguagem e, portanto, o 

pensamento. As imagens da PIDE se queimam no momento em que se encontram com os 

relatos dos ex-presos políticos nesta proposta de Susana de Sousa Dias, uma vez que não é 

possível falar do contato entre a imagem e o real sem falar em uma espécie de incêndio (DIDI-

HUBERMAN, 2012), como afirma Georges Didi-Huberman. É uma troca que exige o 

confronto. Entre as imagens e o real existem as cinzas das pulsões de destruição do arquivo, as 

suturas da escrita da história, o acesso às ruínas acumuladas em documentos da barbárie e a 

experiência política de “tornar visível a tragédia na cultura (para não apartá-la de sua história), 

mas também a cultura na tragédia (para não apartá-la de sua memória)” (DIDI-HUBERMAN, 

2012, p.214). O que faz de 48 um filme que escova a realidade a contrapelo.	


3. Montagem: a escrita com imagens 	


	
 Em O sabor do arquivo, Arlette Farge afirma: “O arquivo pode dizer tudo e o seu 

contrário.” (FARGE apud SOUSA DIAS, 2012, p.234). A montagem dos documentos que um 

dia foram arquivados é uma tomada de posição diante da história, visto que as novas 

vizinhanças produzidas entre o material disposto constroem novos sentidos através dos 

paradoxos e choques revelados. De acordo com Georges Didi-Huberman, uma imagem de 

arquivo é uma imagem indecifrável enquanto não for trabalhada na montagem (DIDI-
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HUBERMAN apud LINS, REZENDE, FRANÇA, 2011, p. 57). O gesto de situar uma imagem 

em relação a outros elementos, seja na mesa do montador ou no livro de história, potencializa a 

função mnêmica da imagem, reorganizando, recompondo e ressignificando a matéria da 

história.	


Uma das primeiras operações do processo de montagem do material de arquivo é a 

definição de parâmetros para a criação de uma série. A retirada dos documentos de uma série 

institucionalizada para a construção de outra é instaurada por uma ordem que só existe no 

campo da linguagem, visto que o lugar-comum que une o material selecionado é a própria 

montagem. Em As palavras e as coisas, Michel Foucault abre o livro com uma série 

estabelecida pelo escritor argentino Jorge Luis Borges no qual são agrupados animais que não 

tem relação evidente entre si em uma suposta enciclopédia chinesa, compondo uma nova 

ordem:	


A monstruosidade que Borges faz circular na sua enumeração consiste, ao contrário, em que o 

próprio espaço comum dos encontros se acha arruinado. O impossível não é a vizinhança das 

coisas, é o lugar mesmo onde elas poderiam avizinhar-se. Os animais “i) que se agitam como 

loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo” – onde 

poderiam eles jamais se encontrar, a não ser na voz imaterial que pronuncia sua enumeração, a 

não ser na página que a transcreve? Onde poderiam eles se justapor, senão no não lugar da 

linguagem? (FOUCAULT, 2007, p.XI)!

O agrupamento de imagens no filme 48 é composto basicamente por três formatos de 

fotografias de inscrição dos presos políticos: de perfil, frontal e posicionado levemente para a 

diagonal. 48 é um filme construído de olhares, mas somente nas fotografias frontais o 

espectador é confrontado com o olhar direto do fotografado. Alguns ex-presos retratados têm 

suas fotos de entrada e saída da prisão exibidos no filme, outros somente entrada, outros ainda 

somente de saída. Alguns relatos dizem sobre a família do ex-preso que também foi presa, por 

isso imagens de outras pessoas pertencem a série. Ou seja, ao mesmo tempo em que fica claro a 

semelhança formal que os agrupa em uma mesma montagem, as diferenças também surgem 

para coletivizar o material. A unidade do conjunto serve para enfatizar todas as 

heterogeneidades possíveis dentro daquela experiência com a prisão.	


A montagem, como produção discursiva através de uma cadeia de imagens, abre o leque 

de possibilidades simbólicas e temporais acerca de um determinado tema. Ao mesmo tempo em 

que as relações de similitudes sustentam um campo epistêmico, também o ultrapassa quando se 

compreende a fluidez entre os regimes de tempo. O anacronismo marca a complexidade sobre o 

estudo da história, atravessa todas as contemporaneidades e implica na coexistência das 

durações heterogêneas. É possível determinar a imagem como um agenciamento de 
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anacronismos sutis: enquanto a imagem do passado é surpreendida por um olhar do presente 

que está sendo esculpido a todo instante, uma imagem do presente também sofre ação do 

passado, pois se apresenta como construção de memória. A imagem surge como o elemento de 

duração, ela sobrevive em relação aos homens, que são diante dela um elemento de passagem.	


 A montagem de imagens de tempos heterogêneos forma anacronismos, que apontam a 

sobredeterminação de temporalidades das imagens, ou seja, compreende-se que em cada objeto 

histórico todos os tempos se encontram. Assim surgem as ações que abrem os inúmeros tempos 

das imagens. A montagem como escrita da história é o lugar de encontro do passado e presente, 

como opera a relação entre os relatos produzidos no contemporâneo e as imagens da ditadura 

salazarista no filme 48. Além da redistribuição do material encontrado, Susana de Sousa Dias 

também se utiliza de outros recursos da montagem para valorizar a materialidade das imagens, 

como reenquadramento, câmera lenta e fusões em negro. São operações que contribuem para 

tornar o material mais visível e dele servir-se da poética dos arquivos. 48 é um filme que vai 

além do cinema, mas faz uso dos procedimentos do cinema para iluminar vestígios das vidas 

sobreviventes do regime ditatorial em Portugal, ou seja, “[...] do que restou, faz-se obra, 

costura-se o tecido da história.” (LEANDRO, 2015, p.4), como bem observou Anita Leandro.	


!
NOTAS	


[1]Termo técnico que designa uma narração no qual o autor está ausente da cena, mas é sabido de quem é 

a voz.	


[2]Relato de Domingos Abrantes.	


[3]Relato de Maria Antónia Fiadeiro	


[4]Relato de António Dias Lourenço	


[5]Relato de Matias Mboa	
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QUANDO PLANTAS IRROMPEM PELO CONCRETO !

!
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!
Resumo: O olhar aguçado nas grandes cidades permite notar a presença de plantas que 

irrompem pelo concreto, crescendo de forma inesperada no espaço urbano, sem “pedir 

licença”, fora dos locais planejados para elas. Essas formas de vida, por si sós, parecem ter 

muito a dizer. Este artigo aproxima-se de quatro proposições artísticas recentemente realizadas 

no Brasil – “Weeds”, “Ervas sp”, “Irrefreáveis” e “Ocupadeiras” – que compartilham do interesse 

por essas plantas. De que modo a arte mescla essas plantas à fotografia, ao muralismo, à 

intervenção urbana e à Internet, e o que pretendem fazer dizer com elas? Existe uma força 

política nessas plantas? Esta pesquisa-intervenção experimenta responder tais questões pela 

análise das obras, considerando-as como as imagens e os textos produzidos pelos artistas. Em 

diálogo com a literatura, evidenciam-se problematizações, lançadas por esses trabalhos 

artísticos, quanto ao modo de vida urbana. Ressaltam-se, sobremaneira, indicativos poéticos 

de um pensamento que se empenha em superar as relações natureza-cultura e natureza-

cidade como oposições, experimentando relações mais híbridas entre as artes, as cidades e a 

natureza.!

Palavras-chave: arte contemporânea; cidade; híbridos; natureza; política.  

!
Abstract: The keen eye in large cities is capable of noticing the presence of plants that break 

through the concrete, growing unexpectedly in the urban space, without “asking permission”, 

out of the exact places that were planned for them. These forms of life, by themselves, seem to 

have much to say. This article seeks an approach to four artistic propositions recently made in 

Brazil – “Weeds”, “Ervas sp”, “Irrefreáveis” and “Ocupadeiras” – which share an interest in those 

plants. How does art blend these plants with photography, mural painting, urban interventions, 

and the Internet, and what do they intend to say with them? Is there a political force in these 

plants? This intervention research attempts to answer such questions by analyzing the works, 

considering them as the images and the texts produced by the artists. In dialogue with the 

literature, there is evidence of problematizations set forth by these artistic works, regarding the 

current urban way of life. There are also poetic indications of a way of thinking that is striving to 

overcome the relations between nature and culture, and nature and city as oppositions, through 

the experience of more hybrid relations between the arts, cities and nature. 

Keywords: city; contemporary art; hybrids; nature; politics. !

!
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!
 Quem caminha na cidade com o olhar desatento pode nem perceber a presença delas na 

beira da calçada, entre um muro e outro, no alto de um telhado, no rejunte de lajotas ou mesmo 

num bueiro. Frequentemente diminutas e algumas vezes com flores, elas podem surpreender 

quando adquirem tamanho. Tem delas que se tornam arbustos e até árvores, compondo 

inquestionavelmente com a paisagem urbana. Este artigo propõe uma aproximação, pelas artes, 

com as plantas que crescem de forma inesperada no espaço urbano, “sem pedir licença”, em 

lugares inusitados ou que não foram planejados para elas.	


Essas formas de vida – que brotam e irrompem no ambiente construído – têm sido o 

foco de proposições artísticas que lançam questões à experiência urbana contemporânea. Este 

artigo aborda trabalhos de quatro artistas que mesclam as plantas com fotografia, muralismo, 

intervenção urbana e Internet, a fim de compreender como essa forma de vida se torna política.	


A discussão é parte da proposição de pesquisa-intervenção intitulada “Entre árvores, 

sombras e folhas”, que comecei a desenvolver em 2014 no projeto de pesquisa “Arte | Espaço 

Comum | IntenCidades”[1], coordenado pela professora Deisimer Gorczevski, na Universidade 

Federal do Ceará.	


Construída com pesquisa e experimentação, “Entre árvores, sombras e folhas” deriva de 

uma relação pessoal com o ativismo ambiental urbano. Incomodado com o corte de centenas de 

árvores na cidade de Fortaleza[2], porém insatisfeito com o fazer reativo que por vezes, 

ironicamente, caracteriza o ativismo (LIMA, 2016), passei a observar e fotografar essas plantas 

que crescem sem cerimônia, por vezes em condições adversas. Em caixas de registro, na goteira 

de aparelhos de ar-condicionado, ou enroscadas a postes, elas me davam indícios, numa 

linguagem sensível, não verbal, de um ativismo não humano. Sementes trazidas pelo vento, por 

pássaros ou pela chuva, ou mesmo raízes ancestrais, esses focos de vida irreverente ocupam a 

cidade, e, assim, receberam na pesquisa o nome “ocupadeiras”.	


No primeiro ano dessa aventura fotográfica, lancei-me a procurar por trabalhos 

similares e encontrei três artistas dedicadas a essa botânica não planejada: Mona Caron, com o 

projeto “Weeds”, realizado nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil; Laura Lydia, 

com o projeto “Ervas sp”, com atuação na cidade de São Paulo; e Paula Tabosa, com o projeto 

“Irrefreáveis”, na cidade de João Pessoa.	


Este artigo segue um dispositivo metodológico experimental esboçado no projeto 

IntenCidades: a constelação. Com ela, procuramos aproximar conceitos, experimentações e 

referências em torno da “força gravitacional” de temas comuns. Neste caso, a constelação 

aproxima as produções visuais e também textuais, elaboradas pelas próprias artistas dos projetos 

“Weeds”, “Ervas sp” e “Irrefreáveis”, com o projeto das “Ocupadeiras”, a fim de pensar as 
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relações que se podem constituir ente arte e política, cidade e “natureza” (ou meio ambiente) 

com essas plantas.	


Artes e natureza	


O que se convencionou chamar de “natureza” tem presença na produção visual há 

tempos. Numa perspectiva de representação do mundo ao redor, reconstruía-se natureza como 

cenário para personagens míticos ou religiosos, para cenas de rituais ou batalhas; como 

paisagem de lazer e recreação para figuras nuas ou recatadas; como documentações de relevo, 

fauna e flora após conquistas militares e expedições; e sem esquecer o recorrente tema da 

natureza-morta.	


Nos últimos 60 anos, contudo, a natureza nas artes visuais tem passado por uma 

expansão, impulsionada pela “preocupação ambiental” e suas narrativas de futuro da vida no 

planeta e do planeta como um todo.	


Mas o que entender por natureza? Num abecedário de conceitos, o estudioso da cultura 

Raymond Williams (1983, p. 219) alertou que “natureza talvez seja a palavra mais complexa na 

língua [inglesa]” e distinguiu três significados: natureza como (1) o essencial, o caráter de algo; 

como (2) a força que guia o mundo e os seres; e (3) o mundo material como um todo, incluindo 

ou não os seres humanos. O entrelace dos dois primeiros significados influencia particularmente 

as dicotomias selvagem/civilizado, cultura versus natureza, que encontraram ressonância nos 

primórdios da Antropologia Social e na Psicanálise de Sigmund Freud.  	


A oposição sociedade/natureza permeou, por exemplo, os ensaios de Henry David 

Thoreau, porém na exaltação da natureza como um lugar selvagem, domínio da vida autêntica, 

não controlada, aonde os homens “civilizados” podem ir, em fuga momentânea da cidade, para 

entrar em conexão com a liberdade do seu próprio lado “selvagem” e natural. 	


Para o antropólogo Pramod Parajuli (2006), a perspectiva de Thoreau, fundada na 

dualidade entre a civilização e a liberdade da natureza, influencia o pensamento no mundo 

ocidental desde o século XX. O antropólogo visualiza duas concepções de natureza: numa delas, 

partilhada por Thoreau e por organizações e movimentos que advogam por áreas de 

conservação, a natureza é entendida como pura, autêntica e original e, assim, deve ser protegida 

e venerada.	


A outra concepção enxerga a natureza simultaneamente “como um obstáculo ao 

progresso e à expansão de fronteiras” e fonte de recursos para se “domesticar, subjugar e 

extrair” (PARAJULI, 2006, p. 116).	


Com o desenvolvimento da indústria, a expansão da agricultura e o crescimento urbano, 

“natureza” passou a despontar como foco de preocupação. Na trilha da proliferação[3] de 

evidências da interferência das ações humanas no planeta, tornou-se patente a interdependência 
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entre ecossistemas por todo o planeta, incluindo humanos, os demais seres vivos e as forças da 

natureza. Assim, a noção de meio ambiente enaltece a interdependência em detrimento da 

dualidade/oposição, fazendo emergir o ambientalismo como uma nova força política.	


Atualmente, como escreve o cientista politico Benito Cao (2015, p. 1), “encontramos 

referências às condições ambientais para onde quer que olhemos, frequentemente dizendo-nos 

que temos de fazer alguma coisa a respeito (e rápido!)”[4]. Tais narrativas criam problemas de 

grande extensão e se emaranham em enunciados imperativos (proteger, salvar, limpar, mudar) e 

ao repertório que inclui sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, degradação e, de forma 

mais abrangente, a vida.	


A preocupação ambiental também contagiou as artes visuais de variadas maneiras, num 

momento particularmente expansivo, em que as noções de arte e artista estavam sendo 

questionadas pela arte contemporânea (HEINICH, 2015). Extrapolando os espaços 

convencionais do sistema de arte e as suas formas antes habituais, como o papel e o quadro, as 

artes se lançaram a interferir nas ruas, no cotidiano e nos modos de vida.	


O desejo de envolver as artes com o espaço público já coexistia “há muito tempo com a 

arte convencional e institucional”, como afirma o artista canadense Alain-Martin Richard (2014, 

p. 326). Modalidades de intervenção como a action art, a performance e a manoeuvre, 

desenvolvidas a partir dos anos 1960 e 1980, permitiam-se a desenrolar também em espaços 

abertos, junto a atividades cotidianas. Mais que um objeto que alcança status artístico por estar 

exposto num lugar reservado para a arte, artistas passaram a se dedicar a ações, encontros, 

momentos de duração efêmera, em que o foco se desloca para “[o] processo e [a] experiência 

estética, como formas de agitar as coisas” (RICHARD, 2014, p. 326) no curso da vida cotidiana.	


Dessa forma, a noção de espaços não convencionais da arte (GORCZEVSKI et al, 

2015) torna-se potente na arte contemporânea para dar conta dos trabalhos que ganham um 

estatuto de arte não pelo espaço de exibição ou pela materialidade do objeto artístico, mas, sim, 

pelas questões que são elaboradas.	


No entrelace dessa tendência artística com o interesse de trabalhar com o meio 

ambiente, artistas se lançaram a experimentar com água, terra, rochas, plantas e árvores. Em 

1965, Alan Sonfist[5] deu início ao trabalho “Time Landscape”, uma floresta situada na esquina 

das ruas West Houston e La Guardia Place, no distrito de Greenwich Village, em Manhattan, 

Nova York. Sonfist cultivou o solo e criou uma floresta urbana planejada em meio às 

edificações, uma obra que segue em mutação, na influência das estações do ano e do tempo de 

crescimento da vegetação.	


Robert Smithson, depois de anos experimentando com esculturas de terra e rochas para 

expor em galerias e esculturas temporárias em áreas industriais, construiu em 1970 “Spiral 

Jetty”, uma escultura de pedra no Grande Lago Salgado de Utah, nos EUA. A obra foi 
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construída com o lago, que subiu de nível e fez submergir a escultura durante muitos anos, 

colocando as rochas em contato duradouro com a água salgada, até o momento em que foi 

novamente exposta para o sol.	


Na relação entre arte, política e natureza, “The Tree Tenants” (ou “Árvore locatária”), 

apresentada por Hundertwasser[6] em 1973, e “7000 Oaks – City Forestation Instead of City 

Administration” (ou “7000 carvalhos – Florestamento da cidade ao invés de administração da 

cidade”), criada por Joseph Beuys em 1982, são obras que propuseram intervenções com 

árvores na paisagem urbana. Ambos os trabalhos se constituem na coabitação de árvores 

plantadas e estruturas construídas – seja um prédio, no primeiro, ou uma rocha lapidada, no 

segundo. 	


Inicialmente conhecidos como arte ambiental, proposições similares se ramificaram em 

land art, earthworks, arte ecológica, entre outros. Nesses trabalhos, os elementos naturais não 

são materiais que o artista manuseia e que servem à obra. Esses elementos entram no próprio 

processo de fazer a obra, trazendo suas especificidades de tempo – duradouros ou efêmeros – e 

elementos adicionais, como vento, chuva, humidade e calor, ao longo das estações do ano, ao 

longo de anos.	


Tais tendências artísticas coincidem com o advento da preocupação ambiental, 

estabelecendo uma conexão temporal. Para as sociólogas Kadma Rodrigues e Gerciane Oliveira 

(2011, p. 144), há uma relação de influência mútua entre a vida em sociedade e as obras e a 

produção artística, que, “ao mesmo tempo, conformam e são conformadas por realidades 

sociais”.	


A arte contemporânea, contudo, parece incidir com predileção no gesto de conformar 

realidades sociais. Abandona a clausura da representação do mundo e da “realidade”, 

libertando-se, ademais, na possibilidade de intervir no mundo e recriá-lo.	


Este estudo se assenta, sobretudo, numa concepção da arte como modo de questionar o 

mundo, interferir nele e inventar outros modos de vida. Nos trabalhos artísticos que manuseiam 

e brincam com formas de vida vegetal e elementos da natureza, de que maneiras os artistas 

buscam interferir no mundo? Considerando as dinâmicas próprias das formas de vida vegetal e 

dos elementos da natureza que são inseridas nas obras pelo artista, deveríamos considerar as 

obras como cocriações, ou seja, uma criação compartilhada que não se dá somente pelo artista? 

Por fim, de que maneira esses trabalhos afetam as noções de vida, natureza e cidade, assim 

como as oposições cultura/natureza, homem/natureza e cidade/natureza? Essas são algumas das 

inquietações que orientam a análise dos projetos descritos a seguir.	


!
!
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Weeds	


Mona Caron é uma artista suíça que trabalha com diversos suportes, como muralismo, 

ilustração, fotografia e vídeo. Reside em São Francisco, nos Estados Unidos, onde trabalha 

como ilustradora, e tem realizado trabalhos de arte pública site-specific e de envolvimento 

comunitário em países como Bolívia, Colômbia, Espanha e Brasil.	


Como afirma na sua página online, nos seus trabalhos empenha-se em “ativar o espaço 

público, criando simultaneamente trabalhos artísticos e happenings interativos na rua, fazendo 

uso de narrativas em pintura para disparar conversas e uma consciência crítica do espaço 

público” (CARON, 2013, tradução do autor[7]).	


Esteve em 2015 no Brasil e fez trabalhos do projeto “Weeds”, que pode ser traduzido 

como “ervas daninhas”, na cidade de São Paulo. A intervenção visual que recebeu mais 

notoriedade foi realizada na zona central da cidade, em meio aos prédios que margeiam o 

Elevado Costa e Silva, o chamado “Minhocão”. Na empena cega de um prédio de 13 andares, 

Caron pintou, ao longo de sete dias e utilizando mais de 20 latas de spray, uma erva daninha 

florida em tamanho gigante[8]:	


Uma planta de erva daninha comum brotou no meio da selva de concreto do centro de São 

Paulo, afirmando a força e a resiliência da natureza e comemorando as novas ideias no 

urbanismo que estão lentamente germinando por lá.!

Crescendo apropriadamente do teto de um posto de gasolina e erguendo-se sobre a mais 

condenada pista elevada de São Paulo, uma imposição da época da ditadura, apelidada de 

Minhocão, que serpenteia pelo centro da cidade, esse mural anuncia uma mudança para ideias 

novas e mais afirmadoras da vida no uso desse espaço público, que têm se manifestado em 

inúmeras intervenções culturais e de arte que questionam o sistema. (CARON, 2013, tradução 

do autor[9])!

Num local mais distante do centro, outra erva daninha foi pintada, dessa vez em 

dimensão menor, em uma das paredes externas da Casa Ecoativa, um espaço dedicado à cultura 

e às práticas de agricultura sustentável na ilha do Bororé. Localizada às margens da represa 

Billings, o espaço é rodeado por árvores de mata atlântica, na maior cidade da América do Sul. 

Ao lado da porta dos fundos da casa, que dá acesso ao quintal onde organizam saraus e 

apresentações, “brota” uma erva daninha bastante verde, como mostra a imagem a seguir:	
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Projeto “Weeds”, de Mona Caron (2015), na Casa Ecoativa, em São Paulo.	


Foto do acervo do autor.	


!
A localização de cada erva daninha pintada não é aleatória; pelo contrário, Caron 

escolhe lugares onde encontra experiências que têm ressonância com as ervas daninhas como 

metáfora para alternativas que estão sendo gestadas.	


Grande parte de seus trabalhos é construída com movimentos sociais e de justiça 

ambiental, como o World Bicycle Forum, Zero-waste Detroit, o Fórum Social dos Estados 

Unidos, a Indigenous Environmental Network, assim como coletivos locais de ciclistas nos 

Estados Unidos. Construiu para si um território de atuação que se aproxima do que Chris 

Carlsson (2014), ele mesmo participante de coletivos de ciclistas e de agricultura urbana, 

chamou de “nowtopia”, ou a utopia do agora, nas iniciativas atualmente em curso que são feixes 

de alternativa para o futuro.	


A prática artística de Caron é envolvida, assim, num desejo de potencializar modos de 

vida e maneiras de se relacionar não apenas com o espaço público, como também locomoção, 

consumo e redução de lixo, a relação com o meio ambiente e a valorização da diversidade 

cultural.	


Ervas SP 

No Minhocão, a mais de 4 metros de altura do chão, o trabalho de Mona Caron cruzou 

caminho com um projeto de traços semelhantes: o “Ervas sp”. No ano de 2010, Laura Lydia[10] 

iniciou um mapeamento das plantas que cresciam junto ao asfalto e ao concreto, ao longo dos 

3,5 km do Elevado Costa e Silva. Chamando-as especificamente de ervas daninhas, 

“caracterizadas por sua impressionante persistência e poder de brotar onde parece não haver 
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possibilidade de vida, essas plantas tornam-se metáfora da vida humana nos grandes 

centros” (LYDIA, 2015a).	


Ao localizar uma planta no elevado, Laura a desenhava em um caderno e consultava o 

livro “Plantas daninhas do Brasil – terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas”, de Harri 

Lorenzi[11], para identificar o nome científico da espécie. Desse modo, aos poucos construiu 

um levantamento da botânica urbana presente no Minhocão.	


Com localização, desenho e nome científico de dez plantas, Laura realizou intervenções 

artísticas junto a elas no elevado. Com uma fita adesiva, delimitou um retângulo perto da planta: 

ao lado, se fosse uma estrutura horizontal, como o asfalto ou o pavimento da calçada, ou atrás, 

se estivesse próxima a uma estrutura vertical, como o contorno do viaduto ou a beira da calçada. 

Nesse retângulo delimitado, pintou uma espécie de tela em branco e, em seguida, com um 

pincel banhado em tinta preta, reproduziu seu desenho da planta ao lado da original. Em um 

canto do fundo branco, escreveu o nome científico da espécie pintada. Segundo ela, o projeto:	


[...] tem como proposta mapear a vegetação espontânea encontrada em áreas urbanas, 

particularmente em espaços públicos. Para dar maior visibilidade a essas plantas, elas são 

registradas em desenhos e fotografias e identificadas por seu nome científico. (LYDIA, 2015a)!

O projeto foi nomeado “Ervas sp” para brincar com a própria lógica dos nomes 

científicos de espécies, com uma dupla intenção no uso de “sp”: para designar espécies (sp.) de 

São Paulo (SP).	


Novamente, em 2012, fez intervenções de pequena escala na Galeria Gravura Brasileira, 

no bairro do Cerqueira César, em São Paulo, mapeando outras espécies, como a Phylanthus 

niruri, e outras de nome sugestivos para o projeto, como a Pennisetum clandestinum e a 

Impatience walleriana.	


Agraciada pelo Prêmio Funarte Mulheres nas Artes, pôde realizar em 2015, com uma 

equipe de profissionais, o mapeamento de ervas daninhas em toda a extensão do Elevado Costa 

e Silva, atividade que durou quatro meses. “O projeto é fruto de uma reflexão sobre a relação 

entre vida, cidade e natureza, um convite a pensar sobre o direito à cidade, à vida e as 

possibilidades de transformação da nossa realidade.” (LYDIA, 2015a).	


Há pequenos textos da artista espalhados pela Internet. Na página online do projeto, ela 

tece considerações:	


A construção da cidade, espaço criado pelo homem, transforma a paisagem original e – na 

maioria das vezes – acarreta na supressão da vegetação pré-existente. As ervas, chamadas 

“daninhas” por brotarem “irregularmente” em locais “inapropriados”, são o primeiro sinal da 

recolocação da vida vegetal neste espaço que originalmente era delas.!
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[...]!

Num constante e exaustivo movimento de observação e assimilação, meu olhar se erguia em 

direção às enormes construções e buscava repouso nas miudezas do chão. À primeira vista, o 

que via sob meus pés era apenas concreto, asfalto. Mas nessa paisagem infértil do pavimento 

impermeável, onde parecia não haver nenhuma possibilidade de vida, lá estavam elas, as 

chamadas “ervas daninhas”. Uma pequena fissura no concreto, expondo o solo fértil à superfície, 

ou um aglomerado de matéria orgânica no canto da sarjeta, viram abrigo de pequenas sementes 

que conseguem sobreviver e brotar. (LYDIA, 2015b)!

Laura Lydia, tal como Mona Caron, fala das ervas daninhas como metáforas, mas, 

enquanto a segunda vê nelas movimentos sociais e alternativas para outro modo concreto de 

vida no mundo, a primeira se faz mais interessada na presença ativa de pessoas e de plantas na 

cidade, que, mesmo nas “miudezas do chão”, são capazes de contestar os lugares “apropriados”.	


Plantas irrefreáveis e ocupadeiras	


Afastando-se da cidade de São Paulo, também encontramos o interesse pelas plantas 

que brotam pelos cantos das cidades nos projetos “Irrefreáveis”, desenvolvido por Paula Tabosa 

desde 2014 em João Pessoa, e “Ocupadeiras”, que desenvolvo em Fortaleza desde 2015. Os 

dois projetos constroem um levantamento fotográfico dessas plantas (nem sempre o local das 

fotografias é informado com precisão, por isso não utilizo a palavra mapeamento) na plataforma 

de compartilhamento móvel de fotografias e vídeos Instagram. Por meio dessa e de outras 

plataformas, também recebem fotografias de plantas por amigos e “seguidores”, como 

contribuição para o projeto. Na plataforma, essas fotografias podem ser acessadas por meio de 

marcadores – as hashtags –, que são usadas como palavras-etiqueta para a visualização de um 

acervo online de fotografias: #irrefreaveis e #ocupadeiras.	


Por meio de hashtags como #botanarchy (anarquia botânica ou botanarquia), 

#cantstopnature (não se pode parar a natureza), #naturetakesover (natureza toma de conta), 

#crackplants (plantas das fissuras), entre outras, é possível visitar diversos perfis do Instagram 

que também se dedicam a fotografar essas plantas. Uma parcela desses perfis dedica-se ao tema 

de maneira mais ou menos exclusiva, como o @plantsofbabylon e o @arvoreexiste. Os 

projetos[12] “Irrefreáveis” e “Ocupadeiras” diferenciam-se, entretanto, desses dois perfis 

mencionados porque não publicam as fotografias apenas. Embora as plantas em meio ao 

concreto certamente tenham um impacto visual que pudesse dispensar palavras nas imagens, os 

dois projetos quase sempre fazem circular suas fotografias acompanhadas de frases que 

dialogam com as plantas, em tons particularmente poéticos.	


Por meio de contatos em comum no Instagram, conheci o trabalho de Paula Tabosa em 

meados de 2015, e passamos a nos acompanhar virtualmente. Em julho de 2015, Paula 
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autonomizou o projeto Irrefreáveis, criando um perfil e uma logomarca próprios. Uma seleção 

de suas fotografias compôs duas exposições coletivas em João Pessoa: em setembro e outubro 

de 2015, na Semana de Design da Paraíba, e, em novembro de 2015, no Festival Mundo, um 

festival de artes integradas e cultura independente realizado desde 2005 no centro da capital 

paraibana.	


Suas fotografias trazem histórias de plantas que ora agem e falam em primeira pessoa, 

ora têm suas ações descritas em terceira pessoa:	


na calmaria de quem cresce e de repente se mostra em flor, no movimento irrefreável dos dias  

(Conventinho - João Pessoa - PB) (31 de dezembro de 2015)!

ela escolheu ser entre os caminhos de vai e vem. (Cabedelo - PB). (30 de setembro de 2015)!

ocupando. de mansinho. retomando. (4 de março de 2016)!

qualquer lugar é lugar pra florescer (BR-230) (20 de julho de 2016)[13]!

Algumas ações são próprias de plantas, como crescer e florescer, e outras não são 

comumente atribuídas a elas, como escolher, retomar, ir e vir. Com as plantas irrefreáveis, Paula 

exalta a vida que pulsa e se movimenta; que não pode ser sufocada ou freada. A vida toma 

decisões, ocupa e retoma espaços para florescer.	


A dimensão do ocupar é particularmente cara para mim no fotografar das plantas que 

brotam e irrompem nas cidades. No projeto “Ocupadeiras”, não costumo me referir a elas como 

ervas daninhas e não busquei conhecer os nomes científicos de cada espécie. Instigava-me 

entendê-las como expoentes de um ativismo não humano, corpos vegetais que crescem a 

despeito do planejamento urbano dos homens. No contrafluxo dos cortes de árvores, estão 

frequentemente brotando pelos cantos; no contrafluxo da impermeabilização do solo com asfalto 

e concreto, criam fissuras e crescem por essas estruturas, evidenciando a fertilidade do solo. 

Desse modo, elas não apenas brotam na cidade – elas a ocupam. Se as plantas trepadeiras se 

atrepam em estruturas para crescer e espraiar, as plantas que ocupam são as “ocupadeiras”, 

como um novo conjunto de espécies botanárquicas – a botânica urbana não plantada pelos 

homens.	


!
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Planta do projeto “Ocupadeiras”, de João Miguel Lima (2015). 	


Foto do acervo do autor.	


!
Frente às situações adversas da paisagem urbana para o florescimento de vegetação, 

essas plantas nos ensinam, numa linguagem sensível, não verbal, sobre as possibilidades 

“híbridas” de viver. Esse aprendizado com as ocupadeiras pode-se ver em palavras entrelaçadas 

às fotografias, como que em micropoesias visuais:	


Esperança na vida e sua capacidade de mutação. (8 de janeiro de 2017)!

Ali, onde a boca de um cano se encontra com a parede e a calçada, pode se tornar morada. (11 

de dezembro de 2016)!

Natureza tenta acolher os rejeitados (25 de julho de 2016)!

Simbioses urbanas (8 de novembro de 2015)[14]!

As ocupadeiras, ademais, reinventam os lugares porque criam um deslocamento 

valorativo: uma construção abandonada ou um terreno baldio podem não ter um valor comercial 

atrativo e até mesmo se constituir em focos de contenda num bairro, mas a vida não para e nem 

esses espaços. Basta um pouco de umidade para que brotem raízes e sementes que aos poucos 

proliferem. Mostram que o ambiente natural está sempre presente, mesmo que separado por 

pavimento, cerca, ou muro, no nível do chão ou alguns andares acima; está sempre disposto a se 

borrar e a se mesclar com o ambiente construído.	
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As possibilidades “híbridas” de viver na cidade emergem nessa mistura do concreto e 

das plantas, abrindo espaço no “entre” das coisas: entre a parede e a calçada, entre um muro e 

outro, numa fissura que se abre no concreto.	


Entre as irrefreáveis e as ocupadeiras, as fotos não são apenas as imagens – são uma 

composição poética de imagem e texto. A imagem é construída enquanto obra também com 

palavras. Tornam-se micropoesias visuais urbanas, poesias feitas com a cidade. Na medida em 

que circulam junto ao público com questões, deslocamentos e proposições sobre o viver na 

cidade e sobre fazer a cidade, contribuem inclusive para construir uma noção de cidade nesse 

processo. Mas que cidade seria essa?	


Rumo a paisagens urbanas híbridas	


Entre árvores, plantas e as artes, os quatro projetos fazem intervenções no espaço 

urbano, seja o espaço físico das cidades, como fica explícito nas plantas pintadas dos projetos 

“Weeds” e “Ervas sp”, seja também interferindo na concepção de cidade a partir de 

micropoesias visuais apresentadas online, como nos projetos “Irrefreáveis” e “Ocupadeiras”.	


Nesses trabalhos, a noção de cidade é multidimensional: são as relações sociais e as 

alternativas coletivas; são percepções sensíveis entre corpo, vida e espaço físico; são modos de 

pensar, que podem seguir por separações ou por misturas entre espaço construído e natureza. No 

cruzamento dessas dimensões, as paisagens urbanas são coengendradas. Uma poiesis (criação) 

urbana se desenvolve no entrelace imprevisto de homens, plantas e concreto na cidade, como 

um questionamento ao “lugar” das coisas: da cidade e da natureza e ao modo de interação entre 

elas.	


Na tensão entre as duas concepções de natureza abordadas anteriormente com Parajuli 

(2006), está instaurado o conflito de uma cidade x natureza, ou seja, cidade versus natureza. Se 

irreconciliável, como ficamos?	


As projeções de impacto das mudanças climáticas aventam o fim do mundo tal como o 

homem o conhece. Na série televisa “Life after people”[15], cientistas foram convocados a 

especular sobre o que aconteceria com o planeta caso a humanidade repentinamente 

desaparecesse e apontam que fauna e flora aos poucos tomariam conta das paisagens. Essa 

preocupação ambiental nutre trabalhos de ficção, como o filme de animação “Wall-E” (2008), 

que aborda o colapso dos ciclos da Terra e seus recursos naturais, e o livro “Suddenly in the 

Depth of the Forest”, do israelense Amos Oz (2005), em que a fauna de uma floresta é 

praticamente exterminada, a ponto de se tornar lenda para os moradores de um vilarejo. 	
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Quando as plantas irrompem pelo concreto, como nos quatro projetos artísticos aqui 

discutidos, trazem consigo lembretes aos humanos sobre a força da natureza que está presente 

na cidade, a despeito dos elementos limitadores, como corte de vegetação, terraplanagem, 

pontes e canalizações. 	


Na relação cultura versus natureza, natureza é compreendida em relação ao homem, 

subordinada ao processo de conhecer. Atualmente, contudo, a possibilidade de um “mundo sem 

homens” provoca fissuras e demanda reconhecimento da vitalidade da natureza na cidade, para 

além do homem.	


Em 1907, o dramaturgo belga Maurice Maeterlinck analisou estudos de botânicos sobre 

os modos de operar dos vegetais, especialmente das flores. Procurou conhecer a variedade de 

“maquinários” construídos pelas flores – cores e perfumes, néctar para atração de insetos e aves, 

pólen e brotos – para ultrapassar a limitação da raiz fixa ao solo e garantir proliferação das 

espécies. Postulou, assim, sobre a inteligência das flores:	


Apesar de haver plantas e flores desajeitadas ou desafortunadas, nenhuma delas está 

completamente destituída de sabedoria e engenhosidade. Todas se desafiam a concretizar seu 

trabalho, todas possuem a magnífica ambição de correr e conquistar a superfície do globo, 

incessantemente multiplicando a forma de existência que representam. (MAETERLINCK, 1907, 

p. 8[16])!

Nas últimas décadas, biólogos e engenheiros florestais têm aprofundado pesquisas em 

torno da inteligência das árvores, como Suzanne Simard (2015), que se dedica a entender a 

comunicação entre árvores por meio de raízes conectadas: 	


Novas pesquisas científicas mostram que plantas e árvores se comunicam e se comportam em 

modos que geram diversidade florestal, comunidade, saúde, produtividade, adaptabilidade, 

resiliência – até mesmo equanimidade (ou estabilidade) [...]. (SIMARD, 2015, p. 8[17])!

Simard discute, ainda, o fracasso humano em manter as condições de sua própria vida 

no planeta em razão de um paradigma que acredita que o homem é “separado da Natureza, e 

que só ele é sensível [sentient]”. Perante as evidências de que as árvores “falam” entre si, seus 

estudos demonstram a insustentabilidade desse paradigma.	


Para discutir a mudança desse paradigma, tomemos um texto de Paula Tabosa sobre as 

plantas irrefreáveis, em que ela desenvolve a ideia dos “lugares-planta” e dos “lugares-não-

planta”:	
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Em algum momento as pessoas se encontravam inventando caminhos e não se perdendo neles, 

em algum momento morar era se adaptar e não modificar, comunidades eram mais comuns que 

unidades e rios levavam e traziam, não fios. Quando os lugares eram só planta, eram 

praticamente lugares-planta. Mas, como todo bom e funcional comportamento de oposição, 

inventaram os lugares-não-planta.!

Misturas de coisas dos lugares-planta constroem a estrutura dos lugares-não-planta, é como se 

fosse uma eterna desavença de lugares opostos que se afagam com o toque do encontro 

quando invadem-se um ao outro. [...] então, que todos os lugares sejam ocupados, por plantas e 

pessoas, até que fique difícil distinguir o vivo do não-vivo, a planta da não-planta. (TABOSA, 

2015)!

Em sua narrativa, a artista constrói que nos lugares-planta reinava o verbo “adaptar-se”, 

até que desponta o verbo “modificar” com seus lugares-não-planta. Atuando como lugares 

opostos, invadem-se um ao outro, em competição. Sua proposta, então, é que todos os lugares 

sejam ocupados por plantas e pessoas, “até que fique difícil distinguir o vivo do não-vivo, a 

planta da não-planta”. As separações, as distinções são, novamente, questionadas.	


A fotografia poética dos projetos “Irrefreáveis” e “Ocupadeiras” faz emergir outras 

possibilidades. As micropoesias visuais fazem dizer das plantas como seres repletos de 

vitalidade e que atuam micropoliticamente no espaço urbano. A terra continua fértil, e as 

sementes não estão mortas sob o concreto – basta um pouco de luz e umidade por uma fissura 

para que acordem e cresçam. 	


Exaltam a resiliência de crescer em lugares inesperados da lógica do planejamento 

urbano. A despeito das adversidades, são irrefreáveis e ocupam o espaço urbano. Aos poucos, 

são capazes de cobrir um muro, tomar conta de um terreno baldio, tornar-se arbusto sobre a 

marquise de um sobrado. A poiesis urbana faz dizer sobre as capacidades de construir cidades e 

inventar modos de vivê-la.	


Tendo como referência o “lugares-não-planta”, os dois projetos se situam entre duas 

possibilidades: a do mundo sem homens e a dos encontros entre natureza e cidade, numa relação 

em que nós, humanos, nos entendemos como parte da natureza. Propõem encontros em que 

cidade e natureza se borram, misturam-se. As fronteiras modernas entre o espaço construído e a 

natureza, predominantemente separadas no pensamento ocidental, são questionadas pela 

possibilidade de hibridização.	


Tal como “The Tree Tenants”, de Hundertwasser, e “7000 Oaks”, de Joseph Beuys, 

mencionados anteriormente, os projetos “Weeds”, “Ervas sp”, “Irrefreáveis” e “Ocupadeiras” 
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pontuam crises e críticas, mas se interessam mais em sugerir alternativas: propõem híbridos 

entre natureza-cultura, entre árvores e concreto.	


Intervêm no cotidiano com junções. Interferem ao longo do tempo, inventando relações 

entre humanos, vegetação, rochas e forças da natureza, num modo de coabitação multiespécies 

(HARAWAY, 2003). Os quatro projetos artísticos operam com as plantas como seres 

“botanárquicos” para propor deslocamentos de pensar, habitar e fazer o mundo. Desse modo, 

trazendo Jacques Rancière (1996) para a conversa, entendemos as plantas que irrompem pelo 

concreto como seres políticos.	


O filósofo francês propõe distinguir política e polícia: “Chamamos geralmente pelo 

nome de política o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento 

das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas 

de legitimação dessa distribuição” (RANCIÈRE, 1996, p. 41).	


Não obstante, entende que esses são, na verdade, processos de polícia, enquanto política 

compreenderia as atividades que deslocam “um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a 

destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só 

tinha lugar o barulho” (RANCIÈRE, 1996, p. 42). A política trata de uma comunidade com 

consensos e dissensos, alianças e rupturas, em que o “estar-junto político é um estar-entre: entre 

identidades, entre mundos” (RANCIÈRE, 1996, p. 136).	


Ao pensar com as artes, o autor compreende que existe na base do estar-junto uma 

estética de compartilhar a experiência comum, negociando lugares e ocupações: a partilha do 

sensível. Para Rancière (2009), as artes são maneiras de fazer que intervêm nas formas de ver e 

ser no mundo. 	


Os murais de ervas daninhas de “Weeds” e “Ervas sp” e as micropoesias visuais das 

“Irrefreáveis” e “Ocupadeiras” propõem um estar-junto de natureza e cidade, atuando nas 

fissuras, experimentando nas tensões desses encontros. Entre as artes, a cidade e a natureza, 

experimenta-se um estar-junto político. 	


Os quatro projetos abordados furam o bloqueio dos “guardas da fronteira” do aparato 

ontológico da modernidade (SILVEIRA, 2009) e propõem um híbrido, contribuindo, talvez 

inadvertidamente, para a crítica ao pensamento moderno, que compartimentaliza e separa em 

prol da “pureza” (LATOUR, 1994). 	


Esses encontros hibridizados entre humanos, vegetação, rochas e forças da natureza se 

assemelham aos encontros multiespécies de que fala Donna Haraway (2003), que 
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continuamente lançam mão de um becoming with, de um tornar-se com (HARAWAY; 

AZEREDO, 2011). A fim de evitar as oposições que colocam natureza versus cultura, a filósofa 

propôs outra concepção, jogando com as palavras, escrevendo-as juntas e no plural: 

“naturezaculturas”.	


Considerando as naturezaculturas como base de um pensamento alternativo para o 

mundo, tomemos a arte política das plantas dos quatro trabalhos analisados e suas hibridizações 

do espaço urbano. Falemos, então, de naturezacidades. Nas micropoesias visuais urbanas das 

irrefreáveis e das ocupadeiras, a poiesis urbana se torna um gesto de compor híbridos. Ao invés 

de cidade versus natureza, como oposição, falemos da composição cidade versos natureza, em 

que os coengendramentos da vida se dão na forma de um estar-junto, de um tornar-se com.	


Considerações finais	


Frente às separações e categorizações levadas a cabo pelo paradigma da modernidade, 

as plantas que irrompem do concreto crescem numa dupla fissura: das estruturas físicas do 

ambiente construído e dos modos de pensamento que privilegiam o humano sobre a natureza. 	


O mundo pode seguir sem os humanos, e fauna e flora podem cobrir tudo, mas as ervas 

daninhas, irrefreáveis e ocupadeiras nos convidam a questionar a relação cultura-natureza a 

partir do espaço urbano. Propõem encontros na cidade, para que possamos habitá-la de outra 

forma, como um estar-junto a entrelaçar homem, cidade e natureza; um tornar-se mundo pela 

via da coabitação, compondo paisagens hibridizadas.	


As proposições artísticas investigadas “pensam-criam” com essas plantas e borram arte 

e política, agir humano e agir não humano, pois operam com os sensíveis que compartilhamos 

para existir, como a água, a terra, a vegetação e o próprio planeta. Emergem como encontros 

multiespécies, provocando, também, questões sobre autoria. Não deveríamos considerá-los 

trabalhos abertos, constituídos em diferentes espaços-tempos por humanos e não humanos? 	


Envoltos em uma preocupação ética com o mundo e com o futuro, os artistas rejeitam a 

mimesis das cidades que habitam, ou seja, a repetição do modo de vida pautado pelo paradigma 

moderno, por considerarem que há práticas que precisam ser questionadas e assim fazem a sua 

política. Preferem operar nas artes pela via da poiesis para propor modos de vida e pensamento 

e, fazendo assim, lançam as condições favoráveis para germinar um pensamento hibridizado.	


!
!



!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !92

NOTAS	


[1]Iniciado em 2014 e concluído em 2016, o projeto foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Artes (PPGArtes) da Universidade Federal do Ceará, sendo formado por estudantes, professores, artistas e 

ativistas. Numa perspectiva transdisciplinar, aproximou áreas como as artes, o urbanismo e o design, a 

comunicação, as ciências sociais, as políticas públicas e os saberes/fazeres de ONGs, associações e 

coletivos. Para mais informações, acessar a página do projeto: http://pesquisaintencidades.tumblr.com.	


[2]Refiro-me ao corte de centenas de árvores promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, nos anos 

de 2013 e 2014, para viabilizar obras de infraestrutura, como a expansão de faixas de avenidas e a 

construção de viadutos ao lado de uma área de proteção ambiental.	


[3]Um famoso expoente dessa proliferação foi o livro “Primavera silenciosa”, da bióloga Rachel Carson, 

publicado em 1962. Conta da investigação sobre o desaparecimento de insetos, que descobre um efeito 

cascata de acontecimentos desencadeados pelo uso de inseticidas. Pulverizados em campos de lavoura, 

contaminaram os insetos e, nos movimentos da cadeia alimentar, também afetaram os homens.	


[4]Tradução do autor a partir do original em inglês: “[…] we find references to the state of the 

environment everywhere we turn, often telling us we need to do something about it (and fast!)”.	


[5]O artista dispõe de uma página oficial na Internet com informações sobre seus trabalhos: http://

www.alansonfist.com/.	


[6]A Fundação Sem Fins Lucrativos Hundertwasser mantém uma página sobre o artista e seus trabalhos: 

http://www.hundertwasser.com/	


[7]Tradução do autor a partir do original em inglês: “[…] to activate public space by simultaneously 

creating artwork and interactive street happenings, using the painting’s narratives to spark conversations 

and critical awareness of public space”.	


[8]Fotografias e um video do mural podem ser vistos no website da artista: http://www.monacaron.com/

SaoPauloMinhocao 

[9]Tradução do autor a partir do original em inglês: “A seedling of a common weed sprouted in the 

middle of the concrete jungle of central São Paulo, asserting the strength and resilience of nature, and 

celebrating the fresh ideas in urbanism that are slowly germinating there.	


Appropriately growing from the roof of a gas station, and towering over the most condemned elevated 

freeway of Sao Paulo, a dictatorship-era imposition snaking through the center of the city nicknamed the 

Minhocão (“the big worm”), this mural heralds a shift towards new, more life-affirming ideas for the use 

of this public space, which have been manifesting themselves through countless system-questioning 

culture-jamming and art interventions there”.	


[10]Natural da Espanha, Laura Lydia vive no Brasil desde 1980. É formada em Artes Plásticas pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e trabalha com desenhos, intervenções, gravura e 

http://pesquisaintencidades.tumblr.com/
http://www.alansonfist.com/
http://www.hundertwasser.com/
http://www.monacaron.com/saopaulominhocao
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fotografia, em pesquisas que entrelaçam vida e ambiente urbano. Depois de uma temporada em São 

Paulo, atualmente reside no Rio de Janeiro.	


[11]Publicado pela primeira vez em 1982 e atualmente na sua quarta edição, o livro listou mais de 600 

espécies de plantas consideradas daninhas.	


[12]O projeto Irrefreáveis dispõe de um perfil próprio na plataforma Instagram (@irrefreaveis) e também 

pode ser visto pela hashtag #irrefreaveis. O projeto Ocupadeiras pode ser acessado pela hashtag 

#ocupadeiras, mas não dispõe de um perfil próprio. As fotografias são publicadas pelo perfil 

@pireytchons, junto a outros projetos.	


[13]Publicações do projeto “Irrefreáveis” na página http://www.instagram.com/irrefreaveis	


[14]Publicações do projeto “Ocupadeiras” na página http://www.instagram.com/pireytchons/	


[15]Criada nos Estados Unidos por David de Vries, a série foi composta por 20 episódios, exibidos de 

2008 a 2010 no History Channel.	


[16]Tradução do autor a partir da versão em inglês: “Though there be plants and flowers that are awkward 

or unlucky, there is none that is wholly devoid of wisdom and ingenuity. All exert themselves to 

accomplish their work, all have the magnificent ambition to overrun and conquer the surface of the globe 

by endlessly multiplying that form of existence which they represent”.	


[17]Tradução do autor a partir do original em inglês: “New scientific research showing that plants and 

trees communicate and behave in ways that engender forest diversity, community, health, productivity, 

adaptability, resilience - even equanimity (or stability)”.	


!
REFERÊNCIAS	


CAO, Benito. Environment and citizenship. Londres; Nova York: Routledge, 2015.	


CARLSSON, Chris. Nowtopia: iniciativas que estão construindo o futuro hoje. Porto Alegre: 

Tomo Editorial, 2014.	


CARON, Mona. Mona Caron. São Francisco: 2013. Disponível em: <http://

www.monacaron.com/>. Acesso em 20 dez. 2016.	


HARAWAY, Donna. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant 

Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.	


HARAWAY, Donna; AZEREDO, Sandra M. M. Companhias multiespécies nas 

naturezaculturas: uma conversa entre Donna Haraway e Sandra Azerêdo. In: MACIEL, M. E. 

(Org.). Pensar/escrever o animal – ensaios de zoopoética e biopolítica. Florianópolis, SC: 

Editora da UFSC, 2011, pp. 389-417.	


HEINICH, Nathalie. Práticas da arte contemporânea: Uma abordagem pragmática a um novo 

paradigma artístico. Sociologia & antropologia, v. 4, n. 2. Rio de Janeiro: 2015, pp. 373–390. 

Disponível em: <http://bit.ly/2fwZ2XO>. Acesso em 20 jul. 2016.	


http://www.instagram.com/irrefreaveis
http://www.instagram.com/pireytchons/
http://www.monacaron.com/
http://bit.ly/2fwz2xo


!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !94

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Tradução de 

Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994.	


LIMA, João Miguel. Cidade, árvores e “direito à sombra”. Vós, n. 5, dez. 2016 – fev. 2017. 

Fortaleza: Vós, 2016.	


LYDIA, Laura. Ervas sp | Ocupações. Mapeamento de trabalhos de arte, ativismo e jardinagem 

no Brasil. 2015. Disponível em: <https://mapeamentojardinagemterritorialidade.wordpress.com/

ervas-sp-laura-lydia/>. Acesso em 10 nov. 2016. 	


LYDIA, Laura. O projeto. Ervas sp: Ocupação Minhocão [Elevado Costa e Silva]. 2015. 

Disponível em: <http://www.ervassp.com/p/o-projeto.html>. Acesso em 12 nov. 2016. 	


MAETERLINCK, Maurice. The intelligence of the flowers. Nova York: Dodd Mead and 

Company, 1907. Disponível em: <https://archive.org/details/cu31924026392294>. Acesso em 

10 fev. 2017. 	


PARAJULI, Pramod. Retornando ao lar Terra: etnicidades ecológicas e diversidades 

bioculturais na idade da ecologia. In: HERCULANO, S.; PACHECO, T. Racismo ambiental. I 

Seminário Brasileiro sobre Racismo Ambiental. Rio de Janeiro: Projeto Brasil Sustentável e 

Democrático; FASE, 2006, pp. 100-118.	


RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa 

Netto. São Paulo: EXO Experimental.org; Ed. 34, 2009.	


RANCIÈRE, Jacques. O Desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996.	


RICHARD, Alain-Martin. Performances, manoeuvres et autres hypothèses de disparition/ 

Performances, Manoeuvres and other Hypotheses for Disappearing. Toronto: FADO 

Performance Inc., Sagamie édition d'art, Les Causes perdues, 2014.	


RODRIGUES, Kadma. M.; OLIVEIRA, Gerciane M. da C. Antônio Bandeira: da invenção da 

cidade como forma-paisagem. O público e o privado. Fortaleza, n. 17, 2011, pp. 143-156. 

Disponível em: <http://bit.ly/2fwUErV>. Acesso em 11 out. 2016.	


SILVEIRA, Pedro C. B.. Híbridos na paisagem: uma etnografia de espaços de produção e de 

conservação. Ambiente & sociedade. Campinas, v. 12, n. 1, jan-jun, 2009, pp. 83-98.	


SIMARD, Suzanne. Conversations in the forest: The roots of nature’s equanimity. In: SGI 

Quaterly, n. 79, jan. 2015, pp. 8-9. Disponível em: <http://www.sgiquarterly.org/assets/files/pdf/

1501_79.pdf>. Acesso em 10 jan. 2017.	


TABOSA, Paula. Cidades que brotam, cidades que pulsam. Série Mobilidade em 1 instante. The 

CityFix Brasil. WRI Brasil – Cidades Sustentáveis, 2015. Disponível em: <http://

thecityfixbrasil.com/2015/04/28/mobilidade-em-1-instante-cidades-que-brotam-cidades-que-

pulsam/>. Acesso em 07 ago. 2016.	


https://mapeamentojardinagemterritorialidade.wordpress.com/ervas-sp-laura-lydia/
http://www.ervassp.com/p/o-projeto.html
https://archive.org/details/cu31924026392294
http://bit.ly/2fwuerv
http://www.sgiquarterly.org/assets/files/pdf/1501_79.pdf
http://thecityfixbrasil.com/2015/04/28/mobilidade-em-1-instante-cidades-que-brotam-cidades-que-pulsam/


!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !95

THOREAU, Henry D. Andar a pé. Ensaístas americanos. Clássicos Jackson, vol. 33. Rio de 

Janeiro: W. M. Jackson inc., 1950; eBooksBrasil.com, 2003.	


WILLIAMS, Raymond. Keywords: a vocabulary of culture and society. Revised edition. Nova 

York: Oxford University Press, 1983. 

!



!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !96

 
AUTOBIOGRAFIA DO VERMELHO !

Um romance!
!

ANNE CARSON!
TRADUÇÃO: FERNANDA DRUMMOND!

REVISÃO: CLARISSA PENNA!

!
Anne Carson nasceu em Toronto, Canadá e é professora de Letras Clássicas. Faz questão de 

não dizer mais que isso nas orelhas dos seus livros. Autobiografia do Vermelho, inédito em 

português, foi publicado em 1998 como um “romance em versos” que conta a história de amor 

entre Gérion e Héracles, baseada em mitos gregos. O livro tem uma continuação que veio ao 

público em 2014, Red Doc>, premiada no mesmo ano. Carson também ganhou o Griffin Poetry 

Prize em 2001, por Men in the Off Hours, cujo poema “Ensaio sobre o que mais penso” foi 

publicado pela A! (O link é este:  https://revista-a.org/2016/02/19/ensaio-sobre-o-que-mais-

penso-de-anne-carson/)	


!
!

I. JUSTIÇA	


!
Gérion aprendeu cedo o que é justiça com o seu irmão.	


!
Eles costumavam ir juntos para a escola. O irmão de Gérion era maior e mais velho,	


ele andava na frente	


às vezes desandava a correr ou se abaixava num joelho só para pegar uma pedra.	


As pedras alegram meu irmão,	


pensava Gérion e ele estudava as pedras enquanto vinha trotando logo atrás.	


Tantos tipos diferentes de pedra,	


as sóbrias e as curiosas, dispostas lado a lado na terra vermelha.	


Parar e imaginar a vida de cada uma!	


Agora estavam navegando pelo ar, atiradas de um feliz braço humano,	


que destino. Gérion se apressava.	


Chegava ao pátio da escola. Concentrava-se muito nos seus pés e passos.	


Crianças se alastravam ao seu redor	


e o intolerável ataque vermelho da gramae o cheiro de grama por toda a parte	


https://revista-a.org/2016/02/19/ensaio-sobre-o-que-mais-penso-de-anne-carson/
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puxava-o para si	


como uma maré forte. Ele sentia seus olhos se pendurando para fora do seu crânio	


presos nos seus pequenos conectores.	


Ele tinha que conseguir chegar até a porta. Ele tinha que não se perder do seu irmão.	


Essas duas coisas.	


A escola era um prédio longo de tijolo construído num eixo norte-sul. Sul: Porta Principal	


pela qual todos os meninos e meninas devem entrar.	


Norte: o Jardim de Infância, suas janelas grandes e arredondadas viradas para a floresta nos 	


[fundos	


e rodeadas por uma cerca viva de arbustos altos de cranberry.	


Entre a Porta Principal e o Jardim de Infância ficava um corredor. Para Gérion eram cem mil 	


[quilômetros	


de túneis de trovoadas e um céu interno neon arrombado por gigantes.	


Dando as mãos no primeiro dia de aula	


Gérion atravessou esse terreno alienígena com a sua mãe. Depois seu irmão fazia a tarefa dia 	


[após dia.	


Mas à medida que setembro se tornava outubro uma inquietude crescia no irmão de Gérion.	


Gérion sempre tinha sido burro	


mas hoje em dia o seu olhar fazia as pessoas se sentirem estranhas.	


Me leva só mais uma vez eu vou aprender agora,	


Gérion dizia. Os olhos buracos terríveis. Burro, dizia o irmão de Gérion	


e o largava.	


Gérion não tinha dúvidas de que burro estava correto. Mas quando a justiça é feita,	


o mundo começa a desaparecer.	


Ele ficou na sua própria sombra pequena e vermelha e pensava no que ia fazer depois.	


A Porta Principal se erguia diante dele. Talvez – 	


observando atentamente Gérion conseguiu atravessar os fogos da mente dele até onde 	


deviahaver um mapa.	


No lugar de um mapa do corredor da escola ficava um profundo e reluzente espaço em branco.	


A raiva de Gérion era total.	


O branco pegou fogo e ardeu até a linha de partida. Gérion correu.	


Depois disso, Gérion passou a ir para a escola sozinho.	


Ele não se aproximava de maneira alguma da Porta Principal. A Justiça é pura. Ele fazia um 	


[caminho	


em volta da longa parede lateral de tijolo,	


passava pelas janelas da Sétima Série, Quarta Série, Segunda Série e do Banheiro dos Meninos	
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até o extremo norte da escola	


e se posicionava nos arbustos do lado de fora do Jardim de Infância. Lá ele ficava	


imóvel	


até que alguém lá dentro percebia e vinha mostrar a ele o caminho.	


Ele não gesticulava.	


Ele não batia na porta de vidro.Ele esperava. Pequeno, vermelho e ereto ele esperava,	


segurando forte a sua nova mochila	


numa mão e tocando com a outra uma moeda da sorte dentro do bolso do seu casaco,	


enquanto as primeiras neves de inverno	


flutuavam e pousavam nos seus cílios e cobriam os galhos ao seu redor e silenciavam	


todos os vestígios do mundo.	


!
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!
II. CADA	


É como o mel o sono dos justos.	


!
Quando Gérion era pequeno ele adorava dormir mas adorava mais ainda acordar.	


Ele costumava correr para fora da casa de pijama.	


Inóspitos ventos matinais ventavam pedaços de vida contra o céu cada um tão azulque era capaz	


de começar um próprio mundo.	


A palavra cada ventou para perto dele e se despedaçou no vento. Gérion sempre 	


teve esse problema: uma palavra como cada,	


quando ele a encarava, se despedaçava em letras separadas e desaparecia.	


Ficava lá um espaço para o seu significado, mas em branco.	


As próprias letras podiam ser encontradas penduradas em galhos ou móveis por perto.	


O que significa cada?	


Gérion tinha perguntado a sua mãe. Ela nunca mentiu para ele. Uma vez que ela dissesse o 	


[significado	


a palavra se manteria.	


Ela respondeu, Cada significa tipo você e seu irmão cada um tem um quarto.	


Ele se vestia nessa palavra forte cada.	


Ele a soletrava na escola no quadro negro (perfeitamente) com um pedaço de giz vermelho 	


[aveludado.	


Ele pensava mansamente	


nas outras palavras que conseguia manter com ele como praia e grito. Aí elas movimentavam	


Gérion até o quarto do seu irmão.	


Aconteceu sem querer. A avó de Gérion veio visitar e caiu do ônibus.	


Os médicos juntaram-na de novo	


com um grande parafuso prateado. Depois ela e o parafuso tiveram que ficar deitados no quarto 	


[de Gérion 	


por muitos meses. Assim começou a vida noturna de Gérion.	


Antes dessa época Gérion não tinha vivido noites só dias e os seus intervalos vermelhos.	


Que cheiro é esse no seu quarto? perguntou Gérion.	


Gérion e seu irmão estavam deitados no escuro nas suas camas beliche Gérion em cima.	


Quando Gérion mexia os braços ou pernas	


as molas da cama faziam um divertido PING SHUNK SHUNK PING espremendo-o por 

debaixo 	
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como uma bandagem limpa e grossa.	


Não tem cheiro no meu quarto, disse o irmão de Gérion. Talvez sejam as suas meias,	


ou o sapo você	


trouxe o sapo pra dentro? disse Gérion. O que cheira aqui é você Gérion.	


Gérion pausou.	


Ele respeitava muito os fatos talvez esse fosse um. Depois ele ouviu 	


um som diferente lá debaixo.	


SHUNK SHUNK PING PINGPINGPINGPINGPINGPINGPINGPINGPINGPINGPING	


PING PINGPINGPINGPINGPINGPINGPINGPING.	


O irmão dele estava puxando o seu pauzinho como ele fazia quase toda noite antes de dormir.	


Por que você puxa o seu pauzinho?	


Gérion perguntou. Não é da sua conta vamos ver o seu,disse o seu irmão	


Não.	


Aposto que você não tem um. Gérion checou. Tenho sim.	


Você é tão feio que aposto que ele caiu.	


Gérion continuou em silêncio. Ele conhecia a diferença entre os fatos e o ódio fraterno.	


Me mostra o seu	


que eu te dou uma coisa boa,disse o irmão de Gérion.	


Não.	


Te dou um dos meus olhos de gato.	


Não dá nada.	


Dou.	


Não acredito em você.	


Prometo.	


Agora Gérion queria muito um olho de gato. Ele nunca ganhava um olho de gato quando ele 

ajoelhava no gelado	


no chão do porão para jogar bolas de gude com o seu irmão e seus amigos.	


Um olho de gato 	


só não é mais valioso que uma bolinha de aço. E assim eles desenvolveram uma economia de 	


[sexo	


em troca de olho de gato.	


Puxar o palito faz meu irmão feliz, pensou Gérion. Não conta pra Mamãe,	


disse o seu irmão.	


Viajar pelo rubi apodrecido da noite se tornou um concurso de liberdade	


e lógica corrompida.	


Vai lá, Gérion.	
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Não.	


Você tá me devendo.	


Não.	


Odeio você. Não me importo. Vou contar pra Mamãe. Contar pra Mamãe o quê?	


Que ninguém gosta de você na escola.	


Gérion fez uma pausa. Os fatos aumentam de tamanho no escuro. Às vezes nessa hora ele 	


[descia	


pra cama debaixo	


e deixava o seu irmão fazer o que ele queria ou então ficava no meio com a sua cara espremida	


no canto do seu colchão,	


os dedos do pé frios balançando na cama debaixo. Depois que acabava a voz do irmão dele	


ficava muito gentil.	


Você é legal Gérion vou te levar pra nadar amanhã tá?	


Gérion subia de volta para a sua cama,	


recuperava a parte de baixo do seu pijama e deitava de barriga para cima. Ele deitava muito 	


[retinho	


nas fantásticas temperaturas	


da pulsação vermelha até ela se espalhar e ele pensou na diferença	


entre o lado de fora e o de dentro.	


Dentro é meu, ele pensou. No dia seguinte Gérion e seu irmão 	


foram à praia.	


Eles nadaram e praticaram arroto e comeram sanduíches de geleia e areia num cobertor.	


O irmão de Gérion achou uma nota de dólar americano	


e deu para Gérion. Gérion achou um pedaço de um antigo capacete de guerra e escondeu.	


Esse também foi o dia	


que ele começou a sua autobiografia. Nessa obra Gérion apontou todas as coisas de dentro	


particularmente o seu heroísmo	


e morte precoce para o desespero da comunidade. Ele omitiu bacanamente	


todas as coisas de fora.	


!
!
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!
III. DIAMANTES FALSOS	


!
Gérion endireitou a coluna e pôs as mãos rapidamente para baixo da mesa, não tão rapidamente 

assim.	


!
!
Não cutuca isso Gérion vai ficar infectado. Deixa quieto e vai curar,	


disse sua mãe,	


como um falso diamante, passando a caminho da porta. Ela tinha caprichado nos peitos essa 	


[noite.	


Gérion ficou olhando fixamente para eles, maravilhado.	


Ela parecia tão valente. Ele poderia ficar olhando para sempre pra ela. Mas agora ela estava na 	


[porta	


e depois ela já tinha ido.	


Gérion sentiu as paredes da cozinha contraírem assim como a maior parte do ar dentro do 	


[quarto	


se enrolava encantado atrás dela.	


Ele não conseguia respirar. Ele sabia que não devia chorar. E ele sabia que o som 	


da porta se fechando 	


tinha que se manter longe dele. Gérion voltou sua atenção inteira para o seu mundo 	


[interior.	


!
Logo depois o seu irmão entrou na cozinha.	


Quer lutar? disse o irmão de Gérion.	


Não, disse Gérion.	


Por quê? É que não quero. Ah ‘bora. O irmão de Gérion pegou	


uma fruteira vazia	


que estava em cima da mesa da cozinha e colocou-a de cabeça para baixo na cabeça de Gérion.	


Que horas são?	


A voz de Gérion apareceu abafada de dentro da fruteira. Não posso dizer, disse seu irmão.	


Por favor.	


Olha você mesmo as horas. Não quero. Você nem consegue.	


A fruteira estava muito parada.	
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Você é tão burro que nem consegue ver as horas não é? Quantos anos você tem afinal? Que 

imbecil.	


Você já consegue amarrar os sapatos?	


A fruteira fez uma pausa. Gérion podia na verdade amarrar nós mas não fazer o laço.	


Ele escolheu passar por cima dessa distinção.	


Sim.	


De repente o irmão de Gérion andou por trás deGérione o pegou pelo pescoço.	


Esta é a pegada da morte silenciosa,	


Gérion, na guerra eles usam isso para matar todos os guardas. Usando uma virada surpresa	


eu posso quebrar seu pescoço.	


Eles ouviram a babá se aproximando e o irmão de Gérion foi embora rapidamente.	


O Gérion está de mau humor de novo?	


disse a babá entrando na cozinha. Não, disse a fruteira.	


Gérion queria muito	


manter a voz da babá longe dele. Na verdade ele preferia 	


nem conhecê-la	


mas havia uma informação que ele precisava conseguir.	


Que horas são?	


ele se ouviu perguntar. Quinze para as oito, ela respondeu. Que horas a Mamãe chega em casa?	


Ah, ainda faltam algumas horas,	


às onze talvez. Com essa notícia Gérion sentiu tudo no quarto se enrolar 	


para longe dele	


em direção às beiradas do mundo. Enquanto isso a babá continuava,	


É melhor você começar a se preparar para dormir, Gérion.	


Ela estava tirando a fruteira da cabeça de Gérion e indo em direção da pia.	


Você quer que eu leia para você?	


Sua mãe diz que você tem problemas para dormir. O que você quer ler?	


Pedaços de palavras passavam pelo cérebro de Gérion como cinzas.	


Ele sabia que teria de deixar a babá continuar até o fim na sua voz errada.	


Ela estava em pé diante dele agora	


sorrindo com força e investigando a cara dele com seus olhos. Lê o livro bobo, ele disse.	


Isso exigia cautela.	


O livro bobo era um manual de instruções para chamar aves. Pelo menos	


manteria a voz errada dela longe	


de palavrasque pertenciam à mãe dele.A babá foi lá toda feliz	


achar o livro das aves.	
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Um tempo depois a babá e Gérion estavam sentados na beliche de cimachamando aves	


quando o irmão de Gérion surgiu	


e pousou na beliche debaixo, fazendo todos saltarem em direção ao teto.	


Gérion se moveu para trás	


contra a parede com os joelhos pra cima enquanto a cabeça do irmão aparecia,	


depois o resto dele.	


Ele trepou até onde estava Gérion. Ele tinha um elástico grosso	


esticado entre o dedão	


e o dedo indicador com que estalou na perna de Gérion. Qual é a sua arma favorita?	


A minha é a catapulta PLÁ –	


estalou na perna de Gérion de novo – você pode acabar com toda a ária do centro da cidade	


com um ataque surpresa de catapulta PLÁ – 	


todos mortos ou então encha de incendiários como Alexandre o Grande ele	


que inventou a catapulta	


Alexandre o Grande pessoalmente PLÁ – Pare com isso,	


disse a babá	


pegando o elástico. Ela errou. Ajeitando melhor os óculos 	


no nariz ela disse O garrote.	


Eu gosto mais do garrote. É limpo e organizado. Uma invenção italiana apesar de	


eu achar que a palavra vem do francês.	


O que é um garrote? perguntou o irmão de Gérion. Tirando o elástico do dedão dele	


ela o enfiou no bolso da camisa e disse,	


Um pequeno pedaço de corda geralmente um cabo com um nó móvel numa ponta. Você põe	


ao redor do pescoço de alguém	


por trás e puxa com força. Corta o fluxo da traqueia. Morte rápida porém dolorosa.	


Sem barulho sem sangue	


Sem volume no seu bolso. Os assassinos nos trens usam isso.	


O irmão de Gérion estava olhando para ela com um olho fechado seu modo de atenção inteira.	


E você Gérion	


qual é a sua arma favorita? Prisão,disse Gérion por detrás dos seus joelhos.	


Prisão? disse o irmão dele.	


Seu idiota, uma prisão não é uma arma. Tem que fazer alguma coisa para ser uma arma.	


Tem que destruir o inimigo.	


Nesse momento houve um barulho alto vindo lá de baixo. Dentro de Gérion algo pegou fogo.	


Ele desceu correndo. Mãe!	


!
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!
IV. TERÇA-FEIRA	


As terças eram as melhores.	


!
!
De quinze em quinze dias, às terças-feiras, no inverno o pai e o irmão de Gérion iam para o 	


[treino de hockey.	


Gérion e a sua mãe jantavam sozinhos.	


Eles riam um para o outro enquanto a noite desembarcava. Acendiam todas as luzes	


até dos quartos que eles não estavam usando.	


A mãe de Gérion fazia a refeição favorita deles, pendurar pêssegos em conserva e cortar as 	


[torradas 	


como dedos para mergulhar no molho.	


Muita manteiga natorrada para que uma pequena camada de óleo flutuasse no topo do suco do	


[pêssego.	


Eles levavam as bandejas de jantar para a sala.	


A mãe de Gérionsentava-se no tapete com revistas, cigarros e telefone.	


Gérion trabalhava ao lado dela debaixo da luminária.	


Ele estava colando um cigarro num tomate. Não cutuca o seu lábio Gérion deixa curar.	


Ela expirou a fumaça pelo nariz	


enquanto discava. Maria? Sou eu dá pra falar? O que ele disse?	


. . . . 	


Assim na lata?	


. . . . 	


Babaca	


. . . . 	


Isso não é liberdade é indiferença	


. . . . 	


Um viciado e tanto	


. . . . 	


Eu enxotaria o vagabundo pra fora	


. . . .	


Isso é melodrama – ela segurava com força o cigarro – por que não tomar um bom banho	


. . . . 	


Sim querida eu sei que não importa agora	
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. . . . 	


Gérion? tá bem, tá aqui do lado trabalhando na autobiografia dele	


. . . . 	


Não, é uma escultura ele não sabe escrever ainda	


. . . . 	


Ah com uma coisa aqui, outra ali, trecos que ele acha lá fora Gérion está sempre achando 

coisas	


não é Gérion?	


Ela piscou para ele lá do telefone. Ele piscou de volta usando os dois olhos	


e voltou ao trabalho.	


Ele tinha rasgado uns pedaços de papel estaladiço que ele tinha achado na bolsa dela para servir 	


[de cabelo	


e estava colando na tampa do tomate.	


Fora da casa um vento negro de janeiro veio achatando do topo do céu 	


e bateu forte nas janelas.	


A luminária reluziu. Está lindo Gérion, ela disse desligando o telefone.	


É uma escultura linda.	


Ela pôs a mão em cima do craniozinho luminoso dele enquanto estudava o tomate.	


E se curvando ela beijou uma vez cada olho dele	


depois pegou a sua tigela de pêssegos da bandeja e deu a de Gérion para ele.	


Talvez da próxima vez você podia	


usar uma nota de um dólar em vez da de dez pra fazer o cabelo, ela disse enquanto eles 	


[começavam a comer.	


!
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!
V. PORTA MOSQUITEIRA	


Sua mãe estava junto da tábua de passar acendendo um cigarro e olhando para Gérion.	


!
Lá fora o ar rosa escuro	


já estava quente e cheio de gritos. Hora de ir pra escola, ela disse pela terceira vez.	


A sua voz fresca flutuava	


sobre uma pilha de panos de prato e por toda a cozinha nas sombras até onde Gérion estava	


na porta mosquiteira.	


Ele lembraria quando chegasse aos mais de quarenta anos do cheiro poeirento quase medieval	


da tela mesma enquanto	


apertava a sua grade na cara dele. Ela estava atrás dele agora. Isso seria difícil	


pra você se você fosse fraco	


mas você não é fraco,ela disse e ajeitou as suas asinhas vermelhas e empurrou-o	


porta afora.	


!
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!
VI. IDEIAS	


No final das contas Gérion aprendeu a escrever.	


!
A amiga da sua mãe Maria deu a ele um lindo caderno do Japão	


com uma capa fluorescente.	


Na capa Gérion escreveu Autobiografia. Dentro ele apontou os fatos.	


!
Total de Fatos Conhecidos sobre Gérion.	


Gérion era um monstro tudo nele era vermelho. Gérion morava	


numa ilha no Atlântico chamada Lugar Vermelho. A mãe de Gérion	


era um rio que corria para o mar o Rio Alegria Vermelha o pai de Gérion	


era dourado. Uns dizem que Gérion tinha seis mãos seis pés outros dizem asas.	


Gérion era vermelho assim como o seu estranho gado vermelho. Héracles apareceu um	


dia matou Gérion pegou o gado.	


!
A seguir escreveu Fatos com Perguntas e Respostas.	


!
PERGUNTAS Por que Héracles matou Gérion?	


1. Pura violência.	


2. Tinha que matar era um dos Seus Trabalhos (10o).	


3. Entendeu que Gérion era a Morte caso contrário ele poderia viver para sempre.	


!
FINALMENTE	


Gérion tinha um cachorrinho vermelho Héracles o matou também.	


!
De onde ele tira essas ideias, disse a professora. Era Dia de Reunião com os Pais na escola.	


Eles estavam sentados lado a lado em mesas minúsculas.	


Gérion assistiu sua mãe pegar um fragmento de tabaco de debaixo da língua dela antes de dizer,	


Ele escreve alguma coisa com final feliz?	


Gérion fez uma pausa.	


Depois ele alcançou e cuidadosamente tirou a folha de redação	


da mão da professora.	


Procedendo ao fundo da sala ele sentou à sua mesa de sempre e pegou um lápis.	


!
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Novo Final.	


Por todo o mundo as lindas brisas vermelhas continuaram a soprar de mãos	


dadas.	


!
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!
JACQUES RANCIÈRE!

TRADUÇÃO: RENATO PARDAL CAPISTRANO!

!
A política da literatura não é a política dos escritores. Ela não diz respeito a seus 

engajamentos pessoais nas lutas políticas ou sociais de seus tempos e tampouco à maneira pela 

qual eles representam em seus livros as estruturas sociais, os movimentos políticos ou as 

identidades diversas. A expressão “política da literatura” implica que a literatura faz política 

enquanto literatura. Ela supõe que não se deve exigir que os escritores façam política ou que se 

consagrem ao máximo à pureza de sua arte, mas que esta própria pureza tem já a ver com a 

política. Ela supõe que há uma ligação essencial entre a política, entendida como forma 

específica da prática coletiva, e a literatura, entendida como prática definida da arte de escrever.	


Colocar o problema desta forma obriga a explicitar-lhe os termos. Farei inicialmente 

uma breve exposição em relação ao que concerne à política. É comum confundi-la com a prática 

do poder e com a luta pelo poder, mas não basta que haja poder para que haja política, nem que 

haja leis que regulem a vida coletiva: é necessário haver a configuração de uma forma específica 

de comunidade. A política é a construção de uma esfera de experiência específica na qual certos 

objetos são postos como comuns e certos sujeitos são vistos como capazes de designar tais 

objetos e de argumentar sobre os temas que lhe são relativos. Essa constituição, porém, não é 

um dado fixo baseado em uma invariável antropológica. O dado sobre o qual a política repousa 

é sempre litigioso. Uma célebre fórmula aristotélica declara que os homens são seres políticos 

porque possuem a palavra – o que lhes permite tornar comuns o justo e o injusto –, enquanto os 

animais possuem apenas a voz – que exprime o prazer ou a dor. A questão, portanto, resume-se 

a saber quem está apto a julgar o que é palavra deliberativa e o que é expressão de desprazer. 

Em certo sentido, toda atividade política é um conflito para distinguir o que é palavra e o que é 

grito, para até mesmo redesenhar as fronteiras sensíveis pelas quais se atesta a capacidade 

política. A República de Platão expõe de imediato que os artesãos não têm tempo de fazer outra 

coisa que não seja o seu trabalho: sua ocupação, seu emprego do tempo e as capacidades que a 

isso os fazem adaptados impedem-lhes o acesso àquele suplemento que constitui a atividade 

política. Ora, a política começa justamente quando essa impossibilidade é posta em questão, 

quando aqueles e aquelas que não têm o tempo de fazer nada mais que seu trabalho tomam esse 

tempo que não possuem para provar que eles são justamente seres dotados da palavra – que 
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participam de um mundo comum – e não animais furiosos ou sofredores. Essa distribuição e 

essa redistribuição dos espaços e dos tempos, dos lugares e das identidades, da palavra e do 

ruído, do visível e do invisível formam o que eu chamo de a partilha do sensível. A atividade 

política reconfigura a partilha do sensível: ela introduz no cenário comum objetos e sujeitos 

novos; ela torna visível o que estava invisível; ela torna audíveis como seres dotados de palavra 

aqueles que apenas eram ouvidos como animais ruidosos.	


A expressão “política da literatura” implica, portanto, que a literatura intervém enquanto 

literatura na decupagem  dos espaços e dos tempos, do visível e do invisível, da palavra e do 1

ruído. Ela intervém dentro da relação entre as práticas das formas de visibilidade e dos modos 

de dizer que recortam um ou vários mundos comuns.	


Trata-se agora de saber o que significa “a literatura enquanto literatura”. “Literatura” 

não é um termo transistórico designativo do conjunto das produções das artes da palavra e da 

escrita. Foi tardiamente que a palavra “literatura” ganhou esse sentido hoje banalizado. No 

espaço europeu, foi apenas no século XIX que o termo passou da acepção antiga de saber dos 

letrados para designar a arte de escrever em si mesma. A obra de Madame de Staël, De la 

littérature considerée dans ses rapports avec les institutions sociales, lançada no ano de 1800, é 

considerada frequentemente como o manifesto desse novo uso. Ao largo disso, muitos críticos 

agiram como se o termo dissesse respeito a outra coisa: empenharam-se então em estabelecer 

uma relação entre os acontecimentos e as correntes políticas historicamente definidas e criar um 

conceito intemporal de literatura. Houve outros que pretenderam levar em conta a historicidade 

do conceito de literatura, mas que, de modo geral, o fizeram na perspectiva do paradigma 

modernista, que determina a modernidade artística como uma ruptura de cada arte com a 

servidão da representação (que fazia das artes um meio de expressão de um referente exterior) e 

sua concentração sobre sua própria materialidade. A modernidade literária foi veiculada então 

como sendo a implementação de um uso intransitivo da linguagem em oposição ao seu uso 

comunicativo. Estipulava-se assim, para a determinação da relação entre política e literatura, um 

critério muito problemático e que rapidamente conduzia a um dilema: ou se opunha a autonomia 

da linguagem literária a um uso político considerado como uma instrumentalização da literatura; 

ou se afirmava autoritariamente uma solidariedade entre a intransitividade literária – concebida 

como a afirmação do primado materialista do significante – e a racionalidade materialista da 

prática revolucionária. Em Que é a literatura?, Sartre propunha um tipo de acordo amigável 

entre a oposição da intransitividade poética e da transitividade literária. Os poetas, dizia ele, 

utilizam as palavras como se fossem coisas. Quando Rimbaud escrevia: “Quelle âme est sans 

défauts?”, ele obviamente não fazia uma pergunta, mas fazia da frase em si um substância 
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opaca, semelhante a um céu amarelo de Tintoretto.  Não há portanto nenhum sentido em falar 2

de um engajamento da poesia. Por sua vez, os prosadores  lidam com as significações. Eles 3

utilizam as palavras como instrumentos de comunicação e se encontram engajados nisso, quer 

queiram ou não, nas tarefas da construção de um mundo comum.	


Infelizmente, esse acordo amigável não regulava nada. Logo após ter enraizado o 

engajamento da prosa literária em seu próprio uso da linguagem, Sartre deveria explicar por que 

prosadores como Flaubert enviesaram a transparência da linguagem prosaica e transformaram o 

meio da comunicação literária em um fim em si. Ele tinha que descobrir a razão da questão na 

conjunção entre a neurose pessoal do jovem Flaubert e as duras realidades da luta de classes em 

seu tempo. Devia portanto pesquisar no exterior [da linguagem] uma qualidade política 

(politicité) da literatura que ele pretendia ter fundado no uso próprio da linguagem. Esse círculo 

vicioso não é um erro individual, ele está ligado à vontade de fundamentar em pressupostos 

linguísticos a especificidade da literatura, e esta vontade está ligada às simplificações do 

paradigma modernista das artes, que por sua vez quer fundamentar a autonomia das artes sobre 

a materialidade própria delas, o que impõe a reivindicação de uma especificidade material da 

linguagem literária: esta, porém, prova-se como algo inencontrável. Na verdade, a função 

comunicacional e a função poética da linguagem não cessam de se entrelaçar uma à outra, seja 

na comunicação ordinária – que fervilha de tropos – seja na prática poética – que sabe desviar 

em benefício próprio os enunciados transparentes. O verso de Rimbaud “Quelle âme est sans 

défauts?” certamente não busca uma contagem das almas correspondentes a tal condição. Não 

se pode concluir, junto a Sartre, que aquela interrogação não é “mais uma significação, mas uma 

substância”, porque esta falsa questão partilha com os atos ordinários da linguagem múltiplos 

traços comuns. Ela obedece não apenas às leis da sintaxe, mas também a um uso retórico 

corrente das proposições interrogativas e exclamativas, uso particularmente vivaz na retórica 

religiosa que caracterizou Rimbaud: “Qui de nous est sans péché?”; “Que celui d’entre vous qui 

est sans péché qui jette la première pierre!”. Se a poesia se desvia da comunicação ordinária, 

isso não se dá através de um uso intransitivo (que anularia a significação), mas pela operação de 

uma junção ente dois regimes de sentido: de um lado “Quelle âme est sans défauts?” é uma 

frase “ordinária”, posta em seu lugar num poema que assume a forma do exame de consciência; 

mas de outro lado, no eco que ela dá a “Ô saisons, ô chateaux!”, ela é também uma frase-

enigma – um “refrão simplório” como os das rimas e canções populares, e ainda o “coup 
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d’archet”  daquele que “assiste à eclosão de seu pensamento”, à sua emergência, nas frases 4

utilizadas da linguagem e no embalo vazio de sentido das rimas, desse desconhecido que é 

convocado para dar um sentido e um ritmo novos à vida coletiva.	


A singularidade da frase de Rimbaud não ergue portanto um uso próprio – 

anticomunicacional – da linguagem: ela alça uma relação nova entre o próprio e o impróprio, o 

prosaico e o poético. A especificidade histórica da literatura não se atém a um estado ou a um 

uso específico da linguagem, ela se atém a um novo equilíbrio de seus poderes, a uma nova 

maneira pela qual a ação ocorre no tornar visível e no tornar audível. A literatura, em resumo, é 

um regime novo de identificação da arte de escrever. Um regime de identificação de uma arte é 

um sistema de relações entre as práticas, as formas de visibilidade dessas práticas e os modos de 

inteligibilidade. É portanto uma certa maneira de intervir na partilha do sensível que define o 

mundo que habitamos: a maneira pela qual o mundo nos é visível, pela qual este visível se deixa 

dizer e as capacidades e incapacidades que se manifestam nisso. É a partir disso que se torna 

possível pensar a política da literatura “como tal”: seu modo de intervenção na decupagem dos 

objetos que formam um mundo comum, dos sujeitos que o povoam e dos poderes que eles têm 

para vê-lo, nomeá-lo e sobre ele agir.	


Como caracterizar esse regime de identificação própria à literatura e sua política? Para 

abordar a questão, confrontemos duas leituras políticas de um mesmo autor, considerado um 

representante exemplar da autonomia literária que retirava a literatura de toda forma de 

significação extrínseca e de usos político e social. Em Que é a literatura?, Sartre retratava 

Flaubert como o campeão de um assalto aristocrático contra a natureza democrática da 

linguagem prosaica. Esse assalto tomava, segundo ele, a forma de uma petrificação da 

linguagem:	


!
Flaubert escreve para se livrar dos homens e das coisas. Sua frase cerca o objeto, 
agarra-o, imobiliza-o e lhe quebra a espinha, cerra-se sobre ele, transforma-se em pedra 
e com ela o petrifica.  	
5!
Sartre via nessa petrificação a contribuição dos campeões da literatura pura à estratégia 

da burguesia. Flaubert, Mallarmé e seus colegas pretendiam recusar o modo de pensamento 

burguês e sonhavam com uma nova aristocracia, vivendo em um mundo de palavras purificadas, 

concebido como um jardim secreto de pedras e de flores preciosas. Esse jardim secreto, no 

entanto, nada mais era que a projeção ideal da propriedade prosaica. Para construí-lo, os 

prosadores deveriam subtrair as palavras de seu uso comunicativo e arrancá-las assim daqueles 
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que poderiam utilizá-las como instrumentos de debate político e de luta social. A petrificação 

literária das palavras e dos objetos servia à sua maneira à estratégia niilista de uma burguesia 

que tinha visto sua morte anunciada nas barricadas parisienses de junho de 1848 e que 

procurava intervir em seu destino pelo refreamento das forças históricas que ela mesma havia 

desengatado. 	


Se essa análise merece nosso interesse é porque ela retoma um esquema interpretativo 

já utilizado pelos contemporâneos de Flaubert. Ele pontuava em sua prosa a fascinação pelo 

detalhe e a indiferença pela significação humana das ações e dos personagens, o que lhe fazia 

dar às coisas materiais a mesma importância que a dos demais seres humanos. Barbey 

d’Aurevilly resumia sua crítica ao dizer que Flaubert arrumava suas frases tal como um operário 

arrumava as pedras de uma calçada. Todas essas críticas estão de acordo entre si para 

caracterizar sua prosa como um empreendimento de petrificação da palavra e da ação humanas, 

e para ver nessa petrificação, como Sartre o fará depois, um sintoma político; mas elas estão de 

acordo também para ouvir esse sintoma de modo inverso ao de Sartre. Longe de ser a arma de 

um assalto antidemocrático, a “petrificação” da linguagem era para eles a marca registrada da 

democracia. Ela ia ao encontro do democratismo que animava toda empresa do romancista. 

Flaubert tornava todas as palavras iguais da mesma maneira que suprimia toda hierarquia entre 

os temas nobres e os temas vis, entre narração e descrição, primeiro plano e plano de fundo, e, 

finalmente, entre homens e coisas. Com certeza ele bania todo engajamento político, tratando 

com igual desprezo democratas e conservadores. O escritor para ele devia se resguardar de não 

querer provar nada, mas essa indiferença em relação a toda mensagem era para aqueles críticos 

a própria marca da democracia: quaisquer que fossem os sentimentos de Flaubert em relação ao 

povo e à República, sua prosa era ainda democrática – ela era a própria encarnação da 

democracia.	


Com certeza, Sartre não foi o primeiro a converter um argumento reacionário em 

argumento progressista. As interpretações “políticas” e “sociais” pelas quais os críticos do 

século XX quiseram esclarecer a literatura do século XIX repetem essencialmente contra o 

romance “burguês” as análises e os argumentos dos nostálgicos da ordem monárquica e 

representativa. A comparação pode ser até divertida, mas vale mais a tarefa de compreender as 

razões de sua ocorrência. Para tanto é preciso reconstituir a lógica que designa para uma certa 

prática de escrita um sentido político, e que pode ser lida de duas formas opostas. Deve-se então 

focar a relação entre três coisas: uma maneira de escrever, que tende a subtrair as significações; 

uma maneira de ler, que vê um sintoma nesse remanejamento do sentido; e, finalmente, a 

possibilidade de interpretar de formas opostas a significação política desse sintoma. A 

indiferença da escrita, a prática da leitura sintomática e a ambivalência dessa prática pertencem 

a um mesmo dispositivo. E esse dispositivo poderia muito bem ser a literatura em si: a literatura 
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como regime histórico de identificação da arte de escrever, como nó específico entre um regime 

de significação de palavras e um regime de visibilidade das coisas.	


Eis onde se encontra a novidade histórica concebida pelo termo “literatura”: não em 

uma linguagem particular, mas em uma nova maneira de conectar o dizível e o visível, as 

palavras e as coisas. Era isto que estava em jogo na crítica dos campeões do beletrismo clássico 

contra Flaubert, e também contra todos os artesãos dessa prática nova da arte de escrever 

chamada literatura. Esses inovadores tinham – eles o diziam – perdido o sentido da ação e da 

significação humanas. Queriam dizer com isso que eles haviam perdido o sentido de uma certa 

maneira de agir e de uma certa maneira de conectar ação e significação. Para se compreender do 

que se tratava esse sentido perdido, é preciso lembrar o velho princípio aristotélico que dava 

base à ordem representativa clássica. A poesia, segundo Aristóteles, não se define por um uso 

específico da linguagem: ela se define pela ficção, e a ficção é a imitação dos homens que agem. 

Esse princípio, aparentemente simples, definia na verdade uma certa política do poema. De fato 

ele opunha a racionalidade causal das ações à empiricidade da vida. A superioridade do poema 

que encadeia ações sobre a história que conta a sucessão dos fatos era homóloga à superioridade 

dos homens que participam do mundo da ação sobre aqueles que estão confinados no mundo da 

vida, isto é, da pura reprodução da existência. De acordo com essa hierarquia a ficção dividia-se 

em gêneros. Havia os gêneros nobres, consagrados à pintura de ações e personagens elevados, e 

havia os gêneros baixos, consagrados às histórias das pessoas inferiores. A hierarquia dos 

gêneros submetia também o estilo a um princípio de conveniência: os reis devem falar a língua 

dos reis, enquanto o povo deve falar a língua do povo. Esse conjunto de normas definia muito 

mais que uma corrente acadêmica. Ele ligava a racionalidade da ficção poética a uma certa 

forma de inteligibilidade das ações humanas, a um certo tipo de adequação entre as formas de 

ser, as formas de fazer e as formas de dizer.	


A “petrificação” da linguagem, a perda do sentido da ação e da significação humanas: 

eis o desmantelamento da hierarquia poética em acordo com uma ordem do mundo. E o aspecto 

mais visível desse desmantelamento era a supressão de toda hierarquia entre temas e 

personagens, de todo princípio de adequação entre um estilo e um tema ou um personagem. O 

princípio dessa revolução (formulado, na aurora do século XIX, pelo prefácio das Lyrical 

Ballads de Woodsworth e Coleridge) encontra-se, nas mãos de Flaubert, levado a suas 

consequências extremas. Não há mais temas belos nem temas vis. Isso não quer dizer apenas, 

como para Woodsworth, que as emoções dos mais simples são tão suscetíveis de poesia quanto 

as emoções das “grandes almas”. Isso quer dizer, mais radicalmente, que não há tema nenhum, 

que a combinação das ações e a expressão dos pensamentos e sentimentos – que faziam o 

coração da composição poética – são em si mesmos indiferentes. O que faz a textura da obra é o 

estilo, que é “uma maneira absoluta de ver as coisas”. Os críticos da época de Sartre quiseram 
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identificar essa “absolutização do estilo” com um esteticismo aristocrático. Os contemporâneos 

de Flaubert, no entanto, não se deixaram confundir por esse “absoluto”: ele não se referia a uma 

elevação ao sublime, mas à dissolução de toda ordem. A qualidade de absoluto do estilo 

(l’absoluité du style) era a princípio a ruína de todas as hierarquias que até então haviam 

governado a invenção dos temas, a composição das ações e a conveniência das expressões. Nas 

próprias declarações da arte pela arte era preciso ler a fórmula de um igualitarismo radical. Esta 

fórmula não revertia apenas as regras das artes poéticas, mas toda uma ordem do mundo, todo 

um sistema de relações entre as maneiras de ser, as maneiras de fazer e as maneiras de dizer. A 

absolutização do estilo era a fórmula literária do princípio democrático da igualdade. Ela estava 

de acordo com a destruição da velha superioridade da ação sobre a vida, com a promoção social 

e política dos seres quaisquer que fossem, dos seres dedicados à repetição e à reprodução da 

vida nua.	


Resta saber como pode soar essa “promoção” democrática das vidas quaisquer correlata 

à “indiferença” da escrita. Os críticos de Flaubert deram forma, logo em seguida, a uma 

doutrina. A democracia para eles se decompunha em duas coisas: num sistema de governo no 

qual eles viam uma utopia autodestrutiva; e numa “influência social”, uma maneira de ser da 

sociedade caracterizada pelo nivelamento das condições e das maneiras de ser e de sentir. Se a 

democracia política estava condenada a morrer devido a sua utopia, este processo social em si 

não podia ser frustrado – no máximo contido e dirigido pelos espíritos bem nascidos –, e não 

podia deixar de imprimir sua marca nos textos. É também por isso que esses críticos não 

tardaram em corrigir Flaubert, em mostrar, como Voltaire o fizera em relação a Corneille, quais 

os temas deveriam ser escolhidos e como deveriam ser tratados. Ao contrário, explicavam a seus 

leitores por que Flaubert estava condenado a necessariamente escolhê-los e a tratá-los daquela 

forma; protestavam em nome dos valores perdidos, mas seu protesto circunscrevia-se na cena de 

um novo paradigma que fazia da literatura uma “expressão da sociedade”, a ação de forças 

impessoais fugazes à vontade dos autores. Pode ser que o ponto de vista do seu fatalismo de 

homens bem-nascidos ao mirar a “torrente democrática” lhes ocultasse a dialética mais 

complexa engajada por essa ideia da literatura como expressão da sociedade. A referência global 

a um estado de sociedade, na verdade, oculta a tensão que une e opõe ao mesmo tempo o 

princípio democrático e o exercício de um novo regime de expressão.	


Pois a democracia não determina por si mesma nenhum regime de expressão particular. 

Ela rompe antes de tudo com qualquer lógica determinada de relacionamento entre a expressão 

e o seu conteúdo. O princípio da democracia não é o nivelamento – real ou suposto – das 

condições sociais. Não se trata de uma condição social, mas de uma ruptura simbólica: a ruptura 

de uma ordem determinada de relações entre os corpos e as palavras, entre as maneiras de dizer, 

as maneiras de fazer e as maneiras de ser. É neste sentido que se pode opor a “democracia 
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literária” à ordem representativa clássica. Esta última ligava à superioridade da ação sobre a 

vida uma certa ideia da palavra. Era esse o esboço que Voltaire fazia ao evocar com nostalgia o 

público de Corneille. O dramaturgo, explica Voltaire, escreve para um público constituído por 

príncipes, generais, juízes e preletores. Ele escreve, em suma, para um público de homens que 

agem através da palavra. No regime representativo, portanto, escrever é, a princípio, falar. A fala 

era o ato do orador ao persuadir uma assembleia, do general ao arengar suas tropas, ou do 

preletor ao edificar as almas. O poder de fazer arte com as palavras ligava-se ao poder de uma 

hierarquia da palavra, de um conjunto de relações regradas e localizadas entre os atos de fala e 

as audiências definidas, às quais estes atos de fala deveriam produzir efeitos de mobilização dos 

pensamentos, das emoções e das energias. Voltaire por sua vez deplorava o esvanecimento dessa 

ordem. O auditório de suas tragédias não era mais aquele de Corneille, não era mais um 

auditório de juízes, de príncipes ou de preletores, era apenas “um certo número de jovens 

rapazes e jovens moças”,  o que vale dizer: era qualquer um e ninguém em particular, nenhuma 6

instância social que penhorasse a potência do discurso. 	


Era bem esse o público que lia os romances de Balzac ou de Flaubert. A literatura é esse 

novo regime da arte de escrever em que o escritor é qualquer um e o leitor é qualquer um. É 

neste aspecto que as frases dos romancistas podiam ser comparadas a pedras silenciosas. Elas 

eram mudas no mesmo sentido em que Platão havia oposto as “pinturas silenciosas” da escrita à 

fala viva posta pelo mestre como uma semente destinada a crescer no interior da alma do 

discípulo. A literatura é o reino da escrita, da fala que circula por fora de toda relação de locais e 

metas determinadas. Essa palavra silenciosa, dizia Platão, irá se mover à direita e à esquerda 

sem sequer saber a quem ela convém ou a quem ela não convém se dirigir. Ela seguirá rumo a 

essa literatura que não se endereça mais a nenhuma audiência específica, partilhando uma 

mesma posição na ordem social e sacando desse éthos as regras de interpretação e os modos de 

sensibilidade ordenados. Como a letra errante denunciada pelo filósofo, ela circula sem 

destinatário específico, sem mestre a acompanhá-la, sob a forma de seus fascículos impressos 

que circulam entre todos, desde os gabinetes de leitura às barracas ao léu, oferecendo suas 

situações, personagens e expressões à livre disposição de quem quer que delas queira se 

aproveitar. E para tanto, basta saber ler o que está impresso, uma capacidade que os próprios 

ministros das monarquias censitárias julgam necessária de ser difundida entre o povo. É nisso 

que consiste a democracia da escrita: seu mutismo falastrão revoga a distinção entre os homens 

da palavra-em-ação e os homens da voz sofrida e ruidosa, entre aqueles que agem e aqueles 

nada mais fazem que viver. A democracia da escrita é o regime das letras em liberdade, que cada 

um pode tomar para si, seja para se apropriar da vida dos heróis ou das heroínas dos romances, 
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seja para fazer de si mesmo um escritor, seja ainda para se inserir na discussão sobre os assuntos 

comuns. Não se trata de uma influência social irreversível, trata-se de uma nova partilha do 

sensível, de uma relação nova entre o ato da fala, o mundo que ele configura e as capacidades 

daqueles que povoam esse mundo. 	


A época do estruturalismo quis fundamentar a literatura sobre uma propriedade 

específica, um uso próprio de escrita que denominou “literariedade”. Mas a escrita é 

completamente diferente de uma linguagem voltada à pureza de sua materialidade significante. 

A escrita significa o oposto de tudo que se julgue próprio à linguagem, ela significa o reino da 

impropriedade. Se se quiser denominar “literariedade” o estatuto da linguagem que torna a 

literatura possível, é preciso fazê-lo soar pelo inverso da proposta estruturalista. A literariedade 

que tornou possível a literatura como nova forma de arte da palavra não é nenhuma propriedade 

específica da linguagem literária. Pelo contrário, ela é a democracia radical das letras, da qual 

qualquer um pode se aproveitar. A igualdade dos temas e das formas de expressão que define a 

novidade literária se acha ligada à capacidade de apropriação do leitor qualquer. A literariedade 

democrática é a condição da especificidade literária, mas ao mesmo tempo essa condição 

ameaça arruiná-la, porque ela significa a ausência de toda fronteira entre a linguagem da arte e a 

linguagem da vida de qualquer um. Para responder a essa ameaça de desaparecimento inerente 

ao novo poder da literatura, a política da literatura precisa ser divida. Ela se esforçou em 

quebrar essa solidariedade, em dissociar a escrita literária da literariedade que é sua condição. E 

não é à toa que a literatura absolutizada serviu tão frequentemente de palco para as infelicidades 

daquele ou daquela que leu demais os livros, que buscou demais transformar as palavras e as 

histórias dos livros na matéria de sua própria vida: Véronique Graslin, Ruy Blas, Emma Bovary, 

Bouvard e Pécuchet, Judas – o obscuro –, e tantas outras figuras dessa literatura que sustenta e 

solapa ao mesmo tempo o absoluto literário. Mas o caso não pode ser medido apenas pela moral 

da fábula, expondo os infortúnios que aguardam os que lidam com a disponibilidade das 

palavras. O que a literatura opõe, portanto, ao privilégio da fala viva (que corresponde, na 

ordem representativa, ao privilégio da ação sobre a vida) é uma escrita concebida como 

máquina de dar voz à vida, uma escrita que é, de uma vez só, mais silenciosa e mais falante que 

a fala democrática: uma fala escrita sobre o corpo das coisas, tirada dos anseios dos moços e 

moças da plebe, mas que é também uma fala que não foi proferida por ninguém, que não diz 

respeito a nenhuma vontade de significação, mas que exprime a verdade das coisas da mesma 

maneira que os fósseis ou as estrias da pedra carregam escritas as suas histórias. Eis o segundo 

sentido da “petrificação” literária. As frases de Balzac e de Flaubert eram talvez pedras 

silenciosas, mas aqueles que proferiam esse julgamento sabiam também que, na época da 

arqueologia, da paleontologia e da filologia, as pedras também falam. Elas não têm voz como os 

príncipes, os generais ou os oradores, mas a sua fala é muito melhor que a deles: elas carregam 
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em seus corpos o testemunho de suas histórias e este testemunho é mais confiável que qualquer 

discurso proferido pela boca humana: ele é a verdade das coisas em contraste ao palavrório e às 

mentiras dos oradores. 	


O universo representativo clássico ligava a significação à vontade de significar. Fazia-o 

fundamentalmente como uma relação de destinação, como a relação de uma vontade atuante 

com uma outra vontade sobre a qual a primeira queria agir. É este poder da fala em ação que os 

oradores revolucionários subtraíram da ordem hierárquica da retórica clássica, inventando uma 

continuidade entre a eloquência das repúblicas antigas e aquela da Revolução nova. A literatura, 

por si, faz surgir um outro regime de significação: tal significação não é mais uma relação 

vontade-a-vontade, ela é uma relação signo-a-signo, uma relação nas coisas silenciosas e sobre 

o próprio corpo da linguagem. A literatura é a demonstração e o deciframento desses signos que 

se inscrevem nas coisas. O escritor é o arqueólogo ou o geólogo que faz falar os testemunhos 

silenciosos da história comum – eis o princípio que põe em ação o romance dito realista. O 

princípio desta forma na qual a literatura impõe sua nova potência não é de modo algum, como 

se costuma dizer, uma reprodução dos fatos em sua realidade, mas a demonstração de um novo 

regime de adequação entre o significado das palavras e a visibilidade das coisas, a aparição do 

universo da realidade prosaica como um imenso tecido de signos que carregam escrita a história 

de um período, de uma civilização ou de uma sociedade. 	


No começo de Le Peau de chagrin, Balzac conduz o herói Raphaël a uma loja de 

antiguidades. Nessa loja, os objetos de todas épocas e de todas as civilizações se misturam. 

Objetos das artes, da religião, do luxo e da vida ordinária: crocodilos, macacos ou serpentes 

empalhados parecem sorrir diante dos vitrais de igreja ou querer morder os bustos esculpidos; 

um vaso de Sèvres ladeia uma esfinge egípcia; Madame Du Barry observa um cachimbo 

indiano; e uma máquina pneumática quase cega o imperador Augusto. Essa loja onde tudo se 

mistura compõe, segundo Balzac, um poema sem fim. Este poema é duplo: é o poema da grande 

igualdade das coisas nobres ou vis, antigas ou modernas, decorativas ou utilitárias; e é também, 

pelo inverso, a demonstração dos objetos que são ao meso tempo os fósseis de uma época, os 

hieróglifos de uma civilização. O mesmo vale para o esgoto de Paris descrito por Victor Hugo 

em Os miseráveis. O esgoto, diz Hugo, é a “fossa da verdade” onde as máscaras tombam e onde 

os signos da grandeza social se igualam com os dejetos da vida de qualquer um. De um lado 

tudo vai parar lá numa indiferença igualitária, mas também toda uma sociedade pode ali ser lida 

em sua verdade através dos fósseis que ela incessantemente deposita em seus submundos.	


É essa verdade da vida, que a literatura do período romântico opõe às verossimilhanças 

da retórica e da poética clássicas, cuja genealogia Balzac expõe ao interpolar na descrição da 

fabulosa loja um paralelo entre duas poesias: a artificial, aquela do poeta da palavra, tendo em 

mente Byron, que expressa em verso os seus movimentos íntimos e os problemas do tempo; e a 
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verdadeira poesia nova, aquela do geólogo, tendo em mente Cuvier, que reconstrói cidades a 

partir de alguns dentes, que repovoa florestas a partir de samambaias impressas sobre a pedra 

fossilizada ou que reconstrói famílias de animais gigantes a partir de um osso de mamute. A 

verdade da literatura se inscreve na via aberta pelas ciências que fazem falar os destroços sem 

vida: fósseis do paleontólogo, pedras ou dobras de terrenos do geólogo, ruínas da arqueologia, 

medalhas e inscrições do “antiquário”, fragmentos do filólogo. Ela confessa sua verdade à 

sociedade nova na maneira pela qual todos aqueles sábios procuraram restaurar a verdade da 

vida dos povos antigos ou arrancar da natureza muda o segredo dos primeiros tempos de sua 

história. É esse modelo de verdade que a literatura nascente opõe por sua vez aos princípios 

hierárquicos da tradição representativa e à democracia sem lei da letra errante. 	


O que vale dizer que ela opõe aos príncipes de ontem e ao povo da democracia um 

outro povo, aquele que os filólogos, antiquários e arqueólogos reinventaram contra a poética de 

Aristóteles e a Grécia domesticada do século de Luís XIV. Sua queda da racionalidade 

representativa se inscreve muito naturalmente no prolongamento da revolução feita por Vico ao 

liberar a figura do “verdadeiro” Homero: um Homero que era poeta na contramão de toda lógica 

representativa porque ele não era um inventor de histórias, de personagens e de expressões, mas 

a voz de um povo ainda em sua infância, incapaz de distinguir a ficção da história, ou a 

expressão prosaica do arquétipo poético (trope poétique). O que serve de modelo à literatura, 

para além das verossimilhanças e das conveniências rejeitadas, é esta imediata identidade do 

poético e do prosaico. 	


A transição, porém, não é óbvia. Isso porque todos aqueles que na época romântica 

sonharam com essa identidade da arte e da vida prosaica fizeram-no sob a forma da nostalgia 

por um paraíso perdido. Essa poesia “ingênua” era a expressão de um mundo onde a poesia não 

existia como uma atividade separada, onde a própria lógica das esferas de atividades separadas 

não existia. Ela era a emanação de uma civilização em que a vida privada não se opunha à vida 

pública, em que o culto religioso era idêntico à celebração da coletividade cidadã e a história 

dos ancestrais era inseparável da história das divindades mitológicas, em que a escultura e a 

música, o teatro e a dança eram funções da vida coletiva, e em que a preparação para a vida 

pública se dava tanto nos ginásios quanto o aprendizado da cítara. Ora, essas condições da 

poesia como expressão de um povo desapareceram todas na civilização moderna, que se definia 

por propriedades exatamente inversas. O espírito de análise que nela separava a razão do mito e 

a história da ficção era a expressão de um mundo onde as funções se separam, onde o Estado 

não se baseia mais na filiação divina, mas nas necessidades racionais da gestão das populações, 

onde as forças da indústria arrancaram da natureza as ninfas e os faunos e onde as leis do valor 

de mercado relegaram os demais valores às esferas dos comportamentos individuais, nas quais a 

arte trabalha para o prazer dos amadores e não para as celebrações da vida coletiva, e a religião 
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tende a se trancar na interioridade do coração. Esse mundo tem seu centro de gravidade mais ao 

norte, onde as condições climáticas favorecem o enclausuramento nas casas e a constituição de 

uma vida privada que encontra em si mesma diversas satisfações para renunciar à vida pública. 	


Os espíritos lúcidos da época romântica concluíram que a bela poesia antiga, a poesia 

“ingênua” fundada sobre a poeticidade própria da vida não é mais possível, porque a prosa dos 

interesses materiais, da administração e do pensamento científico distanciaram definitivamente 

as antigas núpcias da poesia, da mitologia e da vida coletiva. Com Hegel, afirmam que a arte e a 

poesia, como formas de expressão da vida coletiva, são coisas do passado. Com Schiller e 

Madame de Staël, declaram que a poesia do porvir (ou a nova literatura) deve seguir na direção 

contrária de todo retorno sonhado a uma materialidade perdida, que ela deve estar à vanguarda 

do movimento que dissolve as substancialidades poéticas antigas no fluxo do pensamento que 

retorna a si mesmo, que explora seu domínio próprio e que participa nesses termos da batalha 

das ideias. É assim que Madame de Staël entende, a seu ver, a nova democracia literária: a 

literatura encontrará seu domínio de predileção na observação de uma vida interior doravante 

alargada e aprofundada, pois ela não é mais limitada ao componente masculino e nobre da 

humanidade; ela o encontrará também no domínio das ideias abstratas no qual seus 

contemporâneos sabem que o progresso diz respeito ao futuro de todos. 	


Esse é o diagnóstico presente no livro que estabeleceu, no ano de 1800, o vocábulo 

littérature. Ora, o porvir literário não confirmou esse diagnóstico. Sem dúvida fracassaram os 

sonhos de uma nova Grécia ou das antiguidades e mitologias de substituição requisitadas ao 

Romancero, ao Cor merveilleux de l’enfant, às lendas populares, aos druidas, aos mártires 

cristãos e à Idade Média. Este é, aliás, o ponto interessante: a resposta ao diagnóstico de ruptura 

entre a prosa do mundo moderno e a velha poesia idêntica ao tecido da vida coletiva não veio da 

parte das antiguidades, mitologias ou literaturas populares de substituição; ela veio do próprio 

coração daquilo que parecia refutar a velha poesia: da prosa da cidade moderna, das fachadas 

fechadas e das vidas enclausuradas, e também dos novos templos do ouro e da mercadoria, 

assim como de seus subterrâneos obscuros e de seus esgotos sórdidos. 	


É a lição que, em As ilusões perdidas, Balzac administra ao leitor ao mesmo tempo que 

ao poeta de província Lucien de Rubempré – que ao chegar à capital do gosto aprende que ela é 

na verdade a capital do comércio e que a poesia está submetida às leis da indústria literária e aos 

caprichos de um jornalismo vendido. Ele deverá tentar vender as Marguerites, fruto de sua 

inspiração poética ideal, aos livreiros das Galeries de Bois du Palais Royal, uma espécie de 

acampamento sórdido, localizado ao lado da Bolsa de Valores e num santuário da prostituição. 

Mas esta queda do poeta aos infernos onde se vendem as ideias e os corpos é, para o leitor, a 

oportunidade de descobrir uma poesia de um vigor totalmente diferente daquele dos sonetos de 

Lucien. Esse “palácio extraordinário” com seus envernizamentos, seus escombros restaurados, 
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suas velhas pinturas e suas tabuletas fantásticas; suas treliças onde vegetam “os produtos mais 

bizarros de uma botânica desconhecida pela ciência”, onde as flores da retórica de rascunho se 

misturam às flores de um rosal, onde os prospectos florescem nas folhagens e onde os destroços 

da moda sufocam a vegetação; essas butiques de modistas “cheias de chapéus inconcebíveis”, 

esses “vales de lama endurecida”, essas “vidraças sujas pela chuva e pela poeira”, essa 

“república de calçadas secas pelo sol e como que já inflamadas pela prostituição”, sobre as quais 

pisoteiam corretores, políticos, jornalistas e prostitutas, tudo compondo uma “infame poesia”.  7

Mas esta infame poesia da mistura dos gêneros, das atividades e das idades é justamente a forma 

moderna dessa poesia imanente a um mundo vivido cujo segredo perdido é dito. Não é verdade 

que o mundo moderno seja o universo da racionalidade cinzenta dos sábios, dos administradores 

e dos mercadores. Ele é o mundo onde tudo se mistura, onde a decoração da mercadoria se 

iguala a uma gruta fantástica, onde toda marca se torna um poema e o símbolo de um mundo 

vivido, onde todo prospecto se torna uma vegetação desconhecida, todo dejeto se torna o fóssil 

de um momento da civilização, e toda ruína se torna o monumento de uma sociedade. O mundo 

moderno é um gigantesco monturo (amoncellement) de ruínas e de populações fósseis 

incessantemente renovadas, um vasto tecido de hieróglifos a serem lidos sobre os muros. A 

cidade antiga ideal – em que a vida se escancarava, em que as atitudes dos corpos nas palestras 

e o drapeado das roupas se ofereciam antes de tudo ao cinzel do escultor e à pompa das festas – 

encontra seu equivalente inverso nesse universo onde o dentro e o fora se misturam, tal como o 

novo e o antigo, os signos da vida prosaica e os signos da poesia. O caos da vida contém uma 

potência de linguagem e de racionalidade que ultrapassa de longe a velha lógica das ações. Qual 

cálculo dos episódios de um drama, qual esgarçamento íntimo de um herói de tragédia jamais 

igualará a potência da linguagem presente no carfarnaum das Galeries de Bois, mas também 

presente no chapéu e no uniforme do primo Pons?	


É preciso então unicamente aprofundar a mais simples ideia da literatura como 

expressão da sociedade “democrática”. As profusões descritivas do romance exprimem algo 

completamente diferente de uma febre democrática pelo consumo. Não se compra nada nas 

lojas de Balzac: nelas são lidos os sintomas dos novos tempos, nelas são reconhecidos os 

destroços de mundos arruinados, nelas se acha o equivalente das divindades mitológicas mortas. 

O mundo moderno emblematizado por esses objetos é um vasto tecido de signos, ruínas e 

fósseis que assemelham a nova poesia – a poesia da prosa do mundo – ao trabalho dos filólogos, 

arqueólogos ou geólogos. Mas é também um mundo repovoado por criaturas fantásticas que 

estão em guarda em todas as vitrines ou à espreita em todas as passagens, novas divindades da 

terra e dos infernos. A literatura é indissoluvelmente uma ciência da sociedade e a criação de 
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uma nova mitologia. A partir disso se define a identidade de uma poética e de uma política. O 

novo regime de significação (que destitui de seus privilégios a vontade de significar e o ato da 

fala) define também uma distância em relação à cena política democrática, cena esta que, na 

verdade, voluntariamente se constitui pelo enviesamento das palavras, das frases e da retórica 

dominante. A esta mise-en-scène  democrática a literatura opõe uma outra política, cujo 8

princípio é dispor a seu bel prazer da vaidade dos oradores do povo em campanha, nutridos pela 

retórica antiga, de sair da cena da palavra veiculada por vozes sonoras para decifrar os 

testemunhos que a sociedade por si mesma oferece à leitura, para desenterrar aqueles que ela, 

sem querer nem saber, remove para zonas marginais obscuras. À cena ruidosa dos oradores 

opõe-se a viagem aos subterrâneos que resguardam a verdade oculta. 	


Essa política da literatura, alternativa àquela dos combatentes da República, é retratada 

com exatidão em Os miseráveis, quando Jean Valjean sai da barricada em que Enjolras e seus 

amigos foram mortos e se enfia, levando o corpo ferido de Marius, nas profundezas do esgoto 

onde a mistura de escórias da grandeza e da miséria, da pompa social e do artifício teatral, dá 

testemunho de uma outra igualdade através de uma outra linguagem. O romancista com certeza 

simpatiza com a causa dos republicanos mortos por seus ideais, mas a lógica própria do 

romance opõe os republicanos a um outro povo, um outro regime da palavra, uma outra 

comunidade de vivos e de mortos. É da mesma maneira que Michelet escreve sua História da 

Revolução Francesa. Quando ele descreve a festa da Federação nas cidades e povoados da 

França, ele evoca com entusiasmo os testemunhos escritos pelos oradores locais, mas não cita 

nenhum desses testemunhos. A razão disso é clara: a retórica do povoado republicano é 

composta de palavras e imagens tomadas de empréstimo da retórica dos oradores da capital, que 

por sua vez foi tirada da antiga retórica aprendida nos colégios da monarquia. Por esta voz de 

empréstimo, que é a voz dos militantes da República, ele substitui uma outra voz, a voz da 

República em pessoa, como adequação entre os corpos e as significações. Ele nos diz então 

quem fala através dos escritos dos oradores dos povoados: a voz da terra e das colheitas, ou o 

combate das gerações. Michelet é um republicano ardente, mas um republicano da idade da 

literatura, e, na idade da literatura, as coisas silenciosas falam da República melhor que os 

oradores republicanos.	


Não existe uma política da literatura: esta política é no mínimo dupla. A “petrificação” 

que tanto os críticos reacionários do século XIX quanto os críticos progressistas do século XX 

reprovam na nova literatura é na verdade o entrelaçamento de duas lógicas. De um lado, ela 

marca o colapso do sistema das referências que fazia o acordo da representação com as 

 Realização cênica de um determinado conteúdo narrativo, cujo processo envolve o 8

planejamento e a execução desta organização; em sentido figurado, teatralização. [N. 
do T.].
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hierarquias sociais. Ela cumpre a lógica democrática da escrita sem mestre nem destinação, a 

grande lei da igualdade de todos os temas e da disponibilidade de todas as expressões que marca 

a cumplicidade do estilo absolutizado com a capacidade de qualquer um de se valer de 

quaisquer palavras, frases ou histórias. De outro lado, porém, ela opõe à democracia da escrita 

uma poética nova, que inventa outras regras de adequação entre a significação das palavras e a 

visibilidade das coisas. Ela identifica esta poética a uma política, ou, melhor, a uma 

metapolítica, se cabe chamar de metapolítica a tentativa de substituir das cenas e dos enunciados 

da política as leis de uma “cena verdadeira” que lhes servia de fundamento. É justamente isto 

que a literatura faz quando deixa a barulheira da cena democrática para os oradores e se volta 

para as profundezas da sociedade, inventando esta hermenêutica do corpo social, esta leitura das 

leis de um mundo através do corpo das coisas banais e das palavras sem importância cuja 

herança será repartida pela história e pela sociologia, pela ciência marxista e pela ciência 

freudiana. Quando Marx convida o leitor a com ele se enfurnar nos infernos da produção 

capitalista tal como a ciência as descobre ocultas sob a banalidade da troca mercantil, sua 

referência textual é tomada de empréstimo da Divina Comédia, de Dante. O gesto 

hermenêutico, porém, que ele empreende é tomado de empréstimo por sua vez da poética de A 

comédia humana, de Balzac. A mercadoria é uma fantasmagoria, uma coisa de aparência 

completamente simples, mas que na verdade se revela como um nó de sutilezas teológicas: esse 

princípio da ciência marxista vem no eixo da revolução literária que se desviou da lógica das 

ações pretensamente governadas por seus fins racionais face ao mundo das significações ocultas 

na aparente banalidade. Ele lhe toma de empréstimo, aliás, seu princípio mais paradoxal: para 

compreender a lei de um mundo, não se deve apenas buscá-la nas coisas banais: é preciso 

extrair destas coisas banais o seu aspecto suprassensível, fantasmagórico, para nelas ver se 

mostrar a escrita em código do funcionamento social. É por isso que mais tarde, Walter 

Benjamin poderá recorrer à teoria marxista do fetichismo para explicar, pela fantasmagoria 

mercantil e pela topografia das passagens parisienses, a estrutura da imagística baudelairiana; 

isto porque a flânerie baudelairiana acontece muito menos nas passagens dos Grands 

Boulevards parisienses do que na loja-gruta de Balzac, que concebeu a teoria do fetichismo e 

que assombrará os delírios surrealistas do inspirador imediato de Benjamin, Aragon, cujo 

passeio encantado pela passagem do Opera e em frente à loja obsoleta do mercador de bengalas 

prolonga a descrição fantástica das Galeries de Bois e de seus modistas de chapéus 

inconcebíveis. Não se trata aqui da influência de um autor sobre o outro. Trata-se do modelo 

poético e metapoético posto em jogo pela literatura como tal, a qual nossas ciências humanas e 

sociais devem em grande parte seus modos de interpretação.	


A cumplicidade mencionada anteriormente entre os críticos marxistas do século XX e 

os críticos reacionários do século XIX deve, portanto, ser restituída num quadro muito maior. A 



!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !125

possibilidade de dois diagnósticos opostos sobre a “política” da literatura se inscreve ela mesma 

nos quadros interpretativos forjados por esta literatura que, com Hugo, se quis “história dos 

costumes”, ou, com Balzac, “arqueologia do mobiliário social”. Os críticos do século XX 

acreditaram, em nome da ciência marxista ou freudiana, da sociologia ou da história das 

instituições e das mentalidades, desmistificar a ingenuidade literária e declarar seu discurso 

como inconsciente ao mostrar como suas ficções simbolizavam, sem saber, as leis da estrutura 

social, o estado da luta de classes, o mercado dos bens simbólicos ou a estrutura do campo 

literário. Mas os modelos explicativos que eles utilizaram para dizer a verdade sobre o texto 

literário são os modelos forjados pela própria literatura. Analisar as realidades prosaicas como 

fantasmagorias que carregam um testemunho da verdade oculta de uma sociedade, dizer a 

verdade da superfície, viajando para as profundezas e enunciando o texto social inconsciente 

que dali se pode decifrar, este modelo da literatura sintomática é uma invenção própria da 

literatura. Ela é o próprio modo de inteligibilidade no qual sua novidade foi afirmada e que ela 

transmitiu às suas ciências da interpretação, que acreditaram poder, ao aplicarem sobre a 

literatura o método que ela forneceu, forçá-la a reconhecer sua verdade oculta. 	


O que permite essas referências de retorno não é apenas o fato de que a literatura 

forneceu por si mesma os esquemas de pensamento com os quais se pretende desmistificá-la; é 

também porque ela não esperou por esses críticos problematizarem sua própria ciência, para 

fazer a si mesma e por si mesma o objeto de um diagnóstico e de uma revisão. O caos da loja de 

antiguidades ou da casa de jogos de azar, das Galeries de Bois ou do jornal pode, com certeza, 

ser tratado, em Balzac, como poesia hermenêutica. Mas o poema hermenêutico, ao contrário, é 

lido como um sintoma do estado do corpo social: está em toda a linguagem inscrita nas coisas, 

em todo o pensamento que trabalha sua própria inércia. Este excesso de palavra e pensamento, 

porém, deixa-se interpretar, por sua vez, como o signo de uma doença de uma idade e de uma 

sociedade. A profusão hermenêutica que aparecia inicialmente como o antídoto para a 

apropriação democrática selvagem das palavras, das frases, das histórias, encontra-se 

rapidamente confundida com o mesmo excesso das palavras. E a literatura volta então sua 

ciência sintomática contra a profusão de signos e decodificações que ela mesma tinha 

orquestrado. Este é o princípio do contramovimento que Sartre observa nos contemporâneos de 

Flaubert e que ele assemelha a um desejo aristocrático de construir um santuário de palavras 

reservado aos letrados. É preciso, sobretudo, ver o processo pelo qual a hermenêutica literária se 

volta contra si mesma, retoma a embriaguez de suas decodificações por conta do excesso 

democrático das palavras e dos pensamentos e percebe nessa “linguagem da vida” – que ela 

tinha oposto à racionalidade representativa das ações e do querer-dizer – um perigo para aquela 

própria vida. Ninguém resumiu esse retorno melhor que Taine em suas descrições de uma 

cidade sufocada pelo peso das palavras e dos pensamentos espremidos:	
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Sobre um banco do Luxembourg, escuta-se uma discussão de medicina; no canto de 
uma calçada um geólogo conta as descobertas das últimas escavações; um longo museu 
faz passar por toda a história em uma meia hora; uma ida ao teatro lança no meio de 
pensamentos há meio século apagados; em duas horas num salão, passarão em revista 
todas as opiniões humanas [...]. De todos os cérebros que fumam, o pensamento sai 
como um vapor: respira-se-lo involuntariamente, ele crepita em todos os olhos inquietos 
ou fixos, nos rostos enrugados e carcomidos, nos grandes gestos precipitados e precisos. 
Os que chegam pela primeira vez sentem vertigem; as ruas falam demais, a multidão 
apressada sempre corre; há tantas ideias penduradas nas vitrines, amontoadas nas 
barracas, impressas nos monumentos, presas nos cartazes, deslizando sobre as 
fisionomias que por elas são lotadas e oprimidas. 	
9!
A simetria inversa entre as condições da poesia antiga e aquelas da literatura nova 

assume uma forma inquietante que se pode resumir assim: aquilo que se compara à saúde 

individual e coletiva dos espíritos e dos corpos, celebrada após Winckelmann como a substância 

da arte grega, é o caos da cidade moderna, é essa multiplicidade das palavras e dos pensamentos 

inscritos sobre as coisas, deformando os corpos e mantendo os espíritos numa febre perpétua. A 

relação da literatura com a política se complica então em uma ou em duas outras formas. Na 

verdade, a diferença literária se desloca da decodificação dos signos para a apreensão das 

intensidades. Como estas intensidades são as da febre que ela vê devorar o corpo social, duas 

vias se oferecem à literatura. Uma é a de se tornar uma espécie de medicina perversa, fazendo 

arte de sua própria maneira de modular a pressão da febre, de fazer flambar seus acessos e 

ressoar sua música. É esta medicina perversa, sentindo e fazendo sentir prazer da doença que ela 

expõe, que Zola define ao fazer a crítica da Germinie Lacerteux dos Goncourt, a história dessa 

bacante plebeia escondida sob a imagem da empregada de bom coração.  É ela que põe em 10

perspectiva a poesia das lojas e mostruários do Ventre de Paris ou de Au Bonheur des dames – 

que não são mais o caos da mistura para desvendar pela leitura dos signos, mas a torrente de 

consumo na qual os burgueses de Paris tornam-se bacantes, batendo-se para rasgar os corpos da 

mercadoria divinizada, enquanto o escritor-médico se assemelha ao artista-vitrinista ornando 

suas composições de cortinas resplandecentes, ou de salsichas cor de fogo a catedral onde 

flameja a mercadoria, e onde o povo tem agora o seu templo – ao lado da igreja gótica deserta. 

Para ele é correto agora pensar positivamente como o poeta de uma democracia parecida com a 

grande febre consumista ou com a sabedoria inconsciente do caos empurrando o corpo social 

em direção a um futuro desconhecido. Assim, propõe-se uma identificação entre o ritmo da 

escrita e aquele de uma doença social – talvez convocada a ser descoberta como uma saúde 

inaudita. 	
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A isso se opõe uma outra medicina, atenciosa em diferenciar os regimes de intensidade. 

Trata-se então de definir uma saúde diferente para a escrita e de lhe construir um plano de 

igualdade própria: o das individualidades novas, elaboradas pela destruição própria da máquina 

significadora e inflamadora individual ou coletiva. É talvez isso que emblematiza, em Madame 

Bovary, o célebre episódio dos comícios agrícolas onde dois discursos de sedução – o do 

conselheiro da prefeitura e o de Rodolphe – alcançam seus fins apenas ao se perderem em seus 

contrários: o murmúrio indiferente da vida não significante, o torpor da tarde de verão e os 

mugidos dos animais de carga para um, um perfume de baunilha e o turbilhão de poeira 

levantado pelas rodas de uma diligência ou outra. Ao mutismo muito falastrão da letra, como à 

palavra escrita sobre as coisas e sobre os corpos, opõe-se então uma terceira sorte de 

equivalência da palavra e do mutismo: a respiração das coisas libertas do império das 

significações. A palavra silenciosa torna-se aí a pura intensidade das coisas sem razão que se 

opõe por sua vez à dispersão democrática da letra errante e à falastrice hermenêutica da 

decodificação universal dos signos. Esta terceira forma da palavra silenciosa define ela mesma 

uma terceira forma de democracia. Ela pode se resumir em uma tirada de Flaubert na qual ele 

declara se interessar menos pelo pobre miserável que pelos piolhos que o devoram. Pode-se 

traduzir isso nos termos filosóficos tomados de empréstimo de Deleuze: a igualdade romanesca 

não é a igualdade molar dos temas democráticos, é a igualdade molecular dos microeventos, das 

individualidades que não são mais indivíduos, mas diferenças de intensidades cujo ritmo puro 

debela toda febre social. 	


A “petrificação” literária não se deixa então reconduzir a qualquer esquema simples de 

adequação entre uma forma de escrita e um conteúdo político. Ela é feita pela tensão entre três 

regimes de expressão que definem três formas de igualdade. Há inicialmente a igualdade dos 

temas e a disponibilidade de toda palavra ou de toda frase para construir o tecido de qualquer 

vida. Esta disponibilidade sela a solidariedade entre os romancistas da comédia humana ou dos 

costumes provincianos (moeurs de province) e seus personagens; ela define a capacidade para 

qualquer um de seus leitores ou leitoras de retomar o bem que eles roubaram de seus 

semelhantes. Há, em seguida, a democracia das coisas silenciosas que falam melhor que todo 

príncipe de tragédia, mas também melhor que todo orador do povo. E há por fim aquela 

democracia molecular dos estados de coisas sem razão, que refuta o estardalhaço dos oradores 

de clube e a grande falastrice hermenêutica da decodificação dos signos escritos sobre as coisas. 

Três “democracias”, se se quiser: três maneiras pelas quais a literatura assemelha seu regime de 

expressão a um modo de configuração de um senso comum; três maneiras pela qual ela trabalha 

na elaboração da paisagem do visível, nos modos de decodificação dessa paisagem e do 

diagnóstico sobre o que indivíduos e coletividades fazem e podem nela fazer; mas também três 

políticas em tensão umas com as outras, e em tensão com as lógicas segundo as quais os 



!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !128

coletivos políticos constroem os objetos de sua manifestação e as formas de sua enunciação 

subjetiva.	


A política da literatura é o embate destas políticas. Isso volta a dizer que sua crítica é 

inicialmente feita pelo jogo de suas tensões e pela experiência que ela faz aí por si mesma dos 

limites dos poderes do jogo. A literatura põe à prova seus limites, seja porque ela queira 

radicalizar o mutismo que a separa da falastrice democrática, seja porque ela queira exceder a 

democracia da letra ao fazer de si a língua nova do corpo coletivo. Flaubert ilustra bem o 

primeiro caso, em que a obra literária quer reconduzir à insignificância o reino prolixo da 

interpretação. Ela quer opor uma besteira a uma outra, opor a livre respiração dos fenômenos 

sem razão aos estereótipos da interpretação. Mas a partida se joga na verdade a três: para anular 

a bobagem do reino das interpretações (a prosa dos jornais, aquela de Homais ou aquela dos 

manuais que leem Bouvard e Pécuchet) na besteira superior do estilo absoluto, o escritor deve 

também anular a lacuna que seus personagens tentam cavar na prosa do mundo para aí lhes 

tecer uma vida com a ajuda das palavras roubadas ao acaso de seus leitores – mas este esforço 

tende em direção a um limite que é a supressão da lacuna literária ela mesma. Ao fim de 

Bouvard et Pécuchet, os dois antigos copistas que quiseram viver os livros em vez de copiá-los 

são punidos por sua pretensão. Eles retornam a sua mesa de trabalho e se resignam a nela copiar 

pela eternidade aquilo que nada mais pode ser que uma coleção de estereótipos. Eis uma boa 

medicina para debelar a doença democrática da escrita. Mas esta boa medicina é também a 

autossupressão da literatura. Flaubert deve copiar por si mesmo tudo o que ele põe seus 

personagens a copiar. Ele deve anular o trabalho pelo qual a prosa da literatura se separa dos 

lugares comuns da prosa do mundo. A pureza literária não pode desfazer o liame que a une à 

democracia da escrita sem suprimir-se a si mesma. Seu próprio processo de diferenciação a 

conduz a esse ponto onde sua diferença torna-se impossível de decidir. 	


A outra face do paradoxo se apresentará no século seguinte quando a vontade de se 

transformar em meio de intervenção incentivará uma literatura acusadora a acolher em suas 

páginas as mensagens padronizadas do mundo. É isso que testemunha a obra mais 

representativa da literatura política do século XX, o ciclo USA de John dos Passos. Quando Dos 

Passos intercala as frases estereotipadas das “atualidades” ou do “darkroom” nas aventuras de 

seus personagens atingidos pelo caos de um mundo dominado pela lei do dinheiro, ele toma de 

empréstimo certamente as formas da montagem dadaísta e surrealista. Mas, mais 

profundamente, é a política de Bouvard et Pécuchet que ele retoma e que ele tenta inverter. A 

montagem dos estereótipos midiáticos, longe de significar a igualdade de todas as coisas, deve 

na verdade fazer ressentir as formas da dominação violenta de uma classe. De um lado, o 

discurso dos destinos caóticos diz a verdade oculta atrás desses estereótipos. Inversamente, 

porém, é essa coleção de besteiras dos estereótipos da dominação que dá aos discursos 
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quebrados pela errância sua coerência, o sentido que os unifica. O dispositivo crítico novo 

mantém assim sua eficácia da recusa da heroicização e do sentimentalismo, do cinza sobre cinza 

que tende a derreter os dois elementos cujo choque mútuo supõe-se carregar o sentido político: 

os destinos dos personagens e o discurso sobre si do mundo e da dominação. Ele age sobre a 

redução assintomática da lacuna entre esse discurso vazio e a prosa suave que casa 

uniformemente os destinos dos filhos perdidos e dos arrivistas, dos submissos e dos rebeldes. 

Mas a igualdade indiferente dos estereótipos contamina em retorno a igualdade estilística 

aplicada ao discurso dos destinos, testemunhando a violência da dominação. A critica está, 

então, sempre à beira de seu esvaecimento no caos indiferente dos destinos equivalentes ao seio 

de um mundo que persegue despreocupadamente um caminho onde a força impessoal dos 

estereótipos devora constantemente as claras mensagens da luta de classes. À morte de Emma 

Bovary, ou ao retorno dos copistas a sua mesa de trabalho, responde o fim duplo do ciclo USA 

no qual a filha do médico pobre que se entregou à causa do proletariado se encaminha em 

direção a um novo encontro para denunciar um novo crime enquanto, à beira de uma estrada, 

um vagabundo anônimo procura em vão distrair um condutor do fluxo imperturbável da 

circulação. A política da “besteira” literária realiza-se aqui na pureza de seu paradoxo. Não se 

pode ter ao mesmo tempo a força denunciadora do sentido e a força denunciadora do não 

sentido. Mais exatamente: não se pode tê-los juntos, unir suas potências na quebra da frase sem 

que uma anule a outra. A frase do estilo absoluto se anula em última instância nos estereótipos 

da prosa do mundo. Está nisso, por uma simetria inversa, a diferença crítica, política que assim 

se torna, em último recurso, indiscernível. 	


É uma outra forma de autossupressão que a literatura encontra ao querer ultrapassar o 

“mutismo” democrático da letra para constituir uma nova escrita adequada a uma potência nova 

dos corpos. É o projeto que perseguia, longe de toda “pintura de palavras”, o poeta ao escrever 

“Quelle âme est sans défauts?”: aquele de uma poesia que esteja anterior à ação, de uma 

linguagem acessível a todos os sentidos e cantando as harmonias do novo amor e do novo corpo 

coletivo. Mas para operar a “alquimia do verbo” que deve permitir o canto novo da comunidade, 

o poeta não faz mais que a colagem do antiquário que ele enumera no começo do poema 

homônimo: iluminuras populares, sinais, literatura fora de moda, latim de igreja, livros eróticos 

sem ortografia, pequenos livros da infância, refrões bobos e ritmos ingênuos. O canto do futuro 

deve ser feito com os restos da vida ordinária e os fósseis da história coletiva reunidas ao acaso 

na loja do antiquário. Não há, porém, uma via que conduza do inventário dos signos silenciosos 

escritos nas coisas e da poética dos refrões fora de moda à poesia do futuro e ao hino do corpo 

coletivo.	


Não é um simples caso de ilusão ou de impotência pessoais. A lacuna entre o projeto de 

alquimia do verbo e seu material testemunha o seguinte: a literatura se tornou uma potente 
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máquina de autointerpretação e de repoetização da vida, capaz de converter todos os pedaços da 

vida ordinária em corpos poéticos e em signos de história. Esta capacidade alimentou o sonho 

de uma nova escrita e aquele de um novo corpo que dá voz a esta reapropriação do poder de 

poesia e de história comuns, escrito sobre qualquer sinal, refrão fora de moda ou livro fora de 

uso. Mas a decodificação da palavra silenciosa, entretanto, se desdobrou. De um lado, ele entrou 

no modo ordinário de gestão de opinião, na rotina da reportagem universal denunciada por 

Mallarmé. Para se arrebatar desse destino, ele quis se exceder na decodificação do indecifrável, 

no esforço para tirar do refrão idiota – enquanto idiota – o ritmo de um mundo desconhecido 

onde a poesia e a prosa serão novamente confundidas de imediato. O poema dos hieróglifos 

enfim decifrados deve então remeter à música do insignificante. O corpo novo cantando o hino 

do verbo novo foi destinado a descansar a utopia, necessária e irrealizável, por aquela que o 

regime literário se projeta para além de si mesmo. No tempo do futurismo e da revolução 

soviética, o projeto rimbaudiano pôde entrar de acordo com o sonho de uma vida nova onde arte 

e vida não estariam mais separadas. No tempo do surrealismo, chegou-se então à poética da 

loja/caverna-de-Ali-Babá, celebrada por Aragon em Le Paysan de Paris, e que Benjamin teoriza 

pensando no Messias por vir, surgindo do reino dos mortos nas passagens parisienses. Mas, em 

todos os casos, o poema do futuro terá reencontrado a mesma contradição que o romance da 

vida de qualquer um, e o hino do povo a mesma contradição que a obra da pura literatura. A 

vida da literatura é a vida desta contradição. 	


O crítico ou o sociólogo quiseram ter aqui sua revanche ao fazer desta contradição a 

marca da velha ilusão que se imagina mudar a vida quando ela não faz outra coisa que não seja 

interpretá-la. Mas as interpretações são elas mesmas trocas reais, quando transformam as formas 

de visibilidade de um mundo comum e com elas as capacidades que os corpos de quaisquer 

pessoas podem assim exercer numa nova paisagem do comum. E a frase que opõe a 

transformação do mundo à sua interpretação faz parte do mesmo dispositivo hermenêutico que 

as “interpretações” que ela contesta. O novo regime de significação que sustenta a pureza da 

literatura deixa duvidoso o próprio sentido da oposição entre interpretação do mundo e 

transformação do mundo. Uma reflexão sobre a política da literatura pode então nos ajudar a 

compreender essa ambiguidade e certas de suas consequências nas ciências que pretendem 

interpretar o mundo como também nas práticas que pensam transformá-lo.	


!
!

NOTAS	


[1] Termo da linguagem cinematográfica que, para além do sentido simples de recorte, refere-se à 
montagem dos planos em sequências cuja organização dispõe a ordem dramática e visual do filme para a 
exibição. [N.do T.].	
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!
[2] Jean-Paul Sartre. Qu’est-ce que la littérature?, em Situations II, Gallimard, 1948, p. 69. !
[3] Sartre utiliza o termo écrivain para estabelecer uma oposição ao poete. A fim de manter tal contraste, 
quando o sentido seguir essa distinção, optamos pela forma “prosador”.  !
[4] Expressão da linguagem musical que se refere às diferentes maneiras de como mover o arco sobre as 
cordas de um instrumento. [N. do T.]. !
[5] Jean-Paul Sartre, Que é a literatura?, tradução de Carlos Felipe Moisés, Editora Ática, 2004, p. 100. !
[6] Voltaire. Commentaires sur Corneille, dans The Complete Works, Oxford, The Voltaire Foundation, 
1975, t. LV, p. 830-1. !
[7] Honoré de Balzac, Ilusions perdues, édition présentée par Maurice Ménard, Le Livre de Poche, 1983, 
p. 209-14. !
[8] Realização cênica de um determinado conteúdo narrativo, cujo processo envolve o planejamento e a 
execução desta organização; em sentido figurado, teatralização. [N. do T.]. !
[9] Hippolyte Taine, “Balzac”, dans Nouveaux essais de critique et d’histoire. Paris: 1865, p. 69-70. !
[10] Émile Zola, Mes Haines, dans OEuvres Complètes, t. I, présentées par Henri Mitterand, Nouveau 
monde éditions, 2002, p. 754-63. 


