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ARTES E VANGUARDA NO INÍCIO DO SÉC. XX

Aquilo que foi pressentido por muitos filósofos, no princípio do séc. XX, como uma

"crise do espírito", desenrolou-se e foi muito mais longe do que eles – últimos representantes

de uma época – poderiam supor.  Georg Simmel compreendeu o fracasso de todo projeto

iluminista da  Bildung. A vida moderna foi curvando-se a uma lógica instrumental própria,

separando o interior  do exterior,  transformando o  desenvolvimento  da  exterioridade  num

desenvolvimento  "sem  alma",  "automático",  cuja  principal  manifestação  poderia  ser

encontrada nas grandes cidades. O jovem Lukács também ocupou-se do mesmo problema, e

definiu  as  culturas  anteriores  à  nova  época  como  "culturas  fechadas".  E  ainda  buscou

algumas  ponderações,  como  quando  identificou  na  poesia  de  Theodor  Storm  um  certo

pertencimento ao mundo burguês interiorano, que conceituou como burger, distinguido-o do

bourgeois. Theodor Storm não seria, então, nem um sujeito tentando escapar da realidade

através da "arte pela  arte",  nem sua obra navegava à deriva pela "instabilidade" da alma

cosmopolita, em sua "solidão egoísta", como diz Lukács. O seu contraponto, o  bourgeois,

está mais próximo da experiência de choque de Simmel. O artista bourgeois é o verdadeiro

apartado, que incapaz de integrar-se ao mundo em que vive, desistiria de animar a própria

realidade para refugiar-se nas formas. Tais reflexões, realizadas num período semelhante, são

tema do primeiro artigo –  A dissonância da vida moderna: a noção de cultura de Simmel e

no jovem Lukács – ponto de partida desta edição. Neste cenário surgem as vanguardas. Por

isso  conseguimos  compreender  as  palavras  de  Paul  Klee  em 1915:  "[Quanto]  mais  esse

mundo é aterrorizante hoje, por exemplo, mais a arte se faz abstrata, enquanto que um mundo

afortunado suscitaria uma arte imanente". O  conceito de sublimação freudiano, aproximado

do escabelo  [escabeau] de Lacan, agora tenta chegar a uma compreensão dos problemas

submersos que tantas mudanças depõem. Se a nova arte não mais representa, ela retira-se dos

objetos para produzir o visível, então logo alcançaremos a afirmação de Lacan, segundo a

qual "toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno [do] vazio". Uma

interpretação da conferência de Lacan sobre James Joyce, proferida na época de seus estudos

sobre o escritor, em 1975-1976, é a chave para o entendimento do conceito de escabelo, tema

de Artescabelo: problemas da arte e da criação na psicanálise.

Em 1961, Clemente Greenberg, já com certa distância dos problemas suscitados pela

arte  do  início  do  século,  publicou  os  memoráveis  ensaios  sobre  Cézanne,  Picasso  e  os
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Cubistas,  compilados  no  livro  Arte  e  Cultura.  Não  conseguimos  encontrar  estudos  mais

definitivos e delimitados sobre a obra desses pintores. As reviravoltas iniciadas ainda no final

do séc. XIX, com um Cézanne em busca de "uma estrutura [mais] tradicional à pincelada

espontânea e supostamente mais fiel à natureza dos impressionistas", em confronto com a

futura geometria  consolidada por  Picasso e  Braque,  traz respostas  do crítico.  Porém elas

mesmas chegam acompanhadas da pergunta pertinente sobre até onde vai a modernidade de

Greenberg. "Talvez Greenberg aceite que o plano pictórico seja sempre imaginário, sem uma

estrutura a priori, mas a estrutura espacial criada/ ou percebida pela mente deve se executar

com  beleza  e  harmonia,  preceitos  tão  tradicionais  quanto  a  história  da  pintura",  como

encontramos escrito em O exercício crítico de Clement Greenberg.

No  oriente  da  Europa,  entretanto,  poucos  anos  depois,  surgiram  os  futuristas,

"enviando os  alunos  para  o assalto  da  academia",  e  desesperando todo universo  burguês

russo, com versos como os de Maiakovski, que incitavam o incêndio dos museus. Essa nova

versão das coisas tenta reunir arte e política, reavaliando as ideias de produção e reflexo do

belo, que agora deveria servir para um trabalho de construção da vida. Era mais importante,

como  observou  Badiou,  o  “ato”,  a  ação  como  “potência  intensa  do  começo”,  como

“fabricação  do  presente”,  do  que  a  própria  obra.  “A partir  de  hoje,  juntamente  com  a

destruição  da  ordem  czarista,  fica  abolida  a  permanência  das  artes  nos  magazines,  nos

depósitos  do  gênio  humano:  palácios,  galerias,  salões,  bibliotecas,  teatros”,  escreveram

Maiakóvski, Burliuk e Kamienski no ano de 1918. O mesmo Maiakóvski dirá, aborrecido

com a estagnação da arte francesa, que “pela primeira vez não foi da França e sim da Rússia

que  chegou  uma  palavra  nova  da  arte:  construtivismo”.  Eisenstein  escreveu  que  os

construtivistas russos tinham um "generoso apetite de sangue, digno de Raskolnikov", que

foram vistos como grandes terroristas e "assassinos da estética" no último século. Um grande

painel onde se desesperam tantas questões. A transgressão do infinito: uma decolagem pela

arte revolucionária russa.

Deste  lado  do  Atlântico,  mais  precisamente  no  Chile  e  no  Brasil,  encontramos,

respectivamente,  os  escritores  Pablo  de  Rokha  e  Rosário  Fusco.  O  livro  Escrituras  de

Raimundo Contreras (1929), um poema em prosa do autor chileno, debate-se numa série de

dualidades, como a diferença entre mundo urbano e província rural. Cobrindo a paisagem de

"velhos  gansos  vermelhos",  elementos  que  se espalham contra  o cinza das  "cidades  sem

medida",  do  artificial,  do  triste,  onde  Raimundo  encontra-se  "completamente  só".  Numa

divisão que a distância latino-americana parece sentir com mais intensidade e mais dolor. A
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lucidez do vanguardista Pablo de Rokha, em confronto com a chegada abrupta de uma nova

realidade,  é o tema de seu  Bildungsroman.  Diante dele, um dos problemas levantados no

artigo Escrituras de Raimundo Contreras, de Pablo de Rokha: um retorno ao mito de Sísifo

será o de como pôr a força da linguagem a serviço de redescobrir, guardar e entranhar-se no

velho Chile rural e mítico. O que o distingue de Rosário Fusco, um outro vanguardista do

continente, que ocupou-se com a província? Rosário Fusco era filho de uma lavadeira, do

interior de Minas, trabalhou nos mais variados serviços braçais, antes de tornar-se escritor.

Para este a província era ao mesmo tempo o mundo e um espaço de poderosa regulação do

sujeito, num sistema de ordenação que proibiria a "natureza humana" de se manifestar. Não

foi à toa que as erupções surrealistas e expressionistas concederam a Rosário Fusco um novo

caminho de expressão da realidade "adestrada". Em seu último romance publicado  em vida,

encontramos como "arauto" de Deus o solilóquio de uma Minhoca, por exemplo. A força

irônica do autor  exige,  agora,  uma defesa contra  os mal-entendidos.  E isso também será

encontrado em A vanguarda que veio da província.

Por  fim,  os  desdobramentos  tardios  da  questão  das  vanguardas  para  duas  outras

pessoas artistas. O primeiro – Francis Bacon – teve o interesse pela pintura despertado em

1927, através de uma mostra de Picasso em Paris. Uma geração depois. A tentativa de Bacon,

após toda desilusão com a mímesis, é captar o real com uma vertigem. Ele não participou do

movimento  de  destruição  das  antigas  escolas,  também mal  sabia  o  que  era  arte  quando

Duchamp  apareceu  com  o  urinol.  A geração  de  Francis  Bacon  reviveu  os  processos  a

posteriori, respirou fundo e tentou continuar a pintura – sua decisão, argumenta, era "lutar

contra os clichês": “A página nunca está em branco. A tela nunca está vazia, a tela contém

virtualmente clichês. O pintor só consegue pintar se combater clichês”. A busca pelo real, em

época de crise da representação nas artes plásticas, é o tema de Flou: resíduos do real e as

forças de deformação na pintura de Francis Bacon.

Fiamma  Hasse  Pais  Brandão,  poeta  portuguesa  que  despontou com o  movimento

Poesia 61, encerra este número no último artigo. Para resistir a tantas camadas de crises e

aporias que tocaram as artes pós-vanguardas, Fiamma tenta encontrar solução num "caráter

prismático" da literatura; voltando ao teatro, para também reaproximar-se do real, ela escreve

um manifesto chamado Homenagemàliteratura, de 1974. Em Três rostos: a obra de Fiamma

Hasse Pais Brandão como tríptico, prossegue a busca de um entendimento pelas variantes do

“prisma”.

Quando fazemos a  repetida pergunta:  "O que restou da arte  hoje?",  não podemos
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cessar  de  retornar  ao  ponto  em  que  o  imperativo  era  de  simplesmente  destruí-la.  "A

destruição foi a minha Beatriz", afirmou Mallarmé ainda no final do séc. XIX, abrindo as

portas do século seguinte. Neste momento também não nos custa retomar a afirmação de

Eisenstein sobre os construtivistas: eles possuíam um "generoso apetite de sangue". Contra as

dificuldades impostas pela nova época, a resposta, muitas vezes, esteve à altura da ameaça. O

que mais podemos supor? Para um (Pablo de Rokha) a modernidade vinha acompanhada do

vazio e da miséria, para outro (Rosário Fusco), poderia auxiliar na libertação. O problema,

então,  parece ter  sido colocado pelo jovem Lukács muito antes,  ainda lá atrás:  quando o

artista desiste de animar sua própria realidade, só lhe resta, por fim, refugiar-se nas formas.
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A DISSONÂNCIA DA VIDA MODERNA: A NOÇÃO DE CULTURA EM SIMMEL E
NO JOVEM LUKÁCS

Clarissa Mattos Farias
Mestranda no Programa de História Social da Cultura/PUC-Rio

Endereço de email: clamfarias@gmail.com

Resumo: Este artigo pretende discutir o conceito de cultura para dois importantes intelectuais
europeus, Georg Simmel (1858-1918) e Georg Lukács (1885-1971), tendo em vista sobretudo
o desenvolvimento de suas noções frente ao que ambos sentiram como uma crise do espírito.
Ao compartilharem uma sensibilidade semelhante diante das transformações advindas do alto
capitalismo, de modo mais ou menos pessimista, cada um desses intelectuais discorreu de
modo peculiar sobre uma postura frente ao cotidiano mecanizado. O objetivo é aproximar em
certa  medida o  desenvolvimento  do  conceito  de  cultura  em  ambos,  através  dos  textos
Subjective Culture e As grandes cidades e a vida do espírito de Simmel e alguns ensaios do
livro Soul and form de Lukács, para então entender como rompem no modo de conceberem a
modernidade.  

Palavras-chave: Cultura; George Simmel; Georg Lukács; Modernidade.

Abstract: I  discuss  through  this  work  culture  as  conceived  by two  important  european
intellectuals, Georg Simmel (1858-1918) and Georg Lukács (1885-1971),  having in mind
particularly the development of their notions in face of what both felt as a crisis of the spirit.
As  they  shared  a  similar  sensitivity  in  the  face  of  transformations  coming  from  high
capitalism, in a more or less pessimistic way, each of these intellectuals spoke in a peculiar
manner of reacting to the mechanicized everyday. The purpose here is to bring closer both
ways  of  developing the  concept  of  culture  in  a  certain  way,  using  the  works  Subjective
Culture and The metropolis and Mental Life by Simmel and some essays found in Soul and
form by Lukács, so we can at last understand how they diverge when conceiving the modern. 

Keywords: Culture; George Simmel; Georg Lukács; Modernity.

A noção de cultura foi fruto de um intenso debate no fim do século XIX e no início do

século  seguinte,  sendo apropriada  por  diversas  disciplinas:  tanto  na  sociologia,  como na

história  e  também na literatura ela  parecia  responder  muitos  dos  problemas advindos da

modernidade.  Este  conjunto  de  disputas  pelo  conceito  atravessou  os  diversos  países  da

Europa, tendo como referências dois intelectuais que foram caros para a intelectualidade de

todo o século. George Simmel (1858 - 1918) e  Georg Lukács (1885-1971), formados por

uma tradição de pensamento alemã semelhante, definiram seus conceitos tendo em vista uma

lógica similar — a despeito de algumas peculiaridades — mas terminaram por se afastar

bruscamente  quando  o  tema  em  questão  se  tornou  o  objeto  de  seus  estudos  frente  à

modernidade. O artigo que se segue pretende, portanto, discutir o percurso da ideia de cultura
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para os dois intelectuais a partir dos textos Subjective Culture1 e As grandes cidades e a vida

do espírito2 de Simmel e alguns ensaios do livro Soul and form3 de Lukács, para desembocar

no modo distinto como os dois reagiram ao fenômeno da modernidade. 

Em 1908, em texto curto, o intelectual Georg Simmel sistematiza de modo bastante

claro a sua compreensão do conceito de cultura. O autor, a fim de construir sua noção, parece

se  afastar  de  uma  percepção  fechada  e  uniforme  de  cultura,  recorrente  em  sua  época.

Enquanto um pensador como o francês Émile Durkheim4 (1858 – 1917) impunha à natureza

humana uma dualidade entre alma e corpo, decorrendo deste pressuposto que, para existir

vida social, o indivíduo deveria sacrificar seu corpo — e de todos os desejos advindos dele —,

Simmel, por sua definição de cultura, torna a conexão entre corpo e alma mais complexa. 

Em  Subjective Culture, o alemão defende a ideia de que, para existir cultura, toda

disposição  interior,  o  que  ele  nomeará  de  subjetividade,  deveria  estar  aberta  ao  mundo

exterior,  classificado  como  mundo  objetivo.  O  significado  desses  termos  é  bastante

importante para todo argumento que se seguirá, pois se deve ter em mente que o autor não

está  usando-os em sua significação usual.  O "objeto" é  tudo que está  fora do interior do

indivíduo, podendo ser, inclusive, outro sujeito.  É,  nesse sentido, que Simmel elabora sua

noção porosa de cultura:  uma subjetividade profundamente ligada à vida cotidiana. Simmel

lança mão de uma imagem importante para o desenvolvimento de seu ponto: a metáfora da

pereira.  Nela,  estabelece um paralelo entre o desenvolvimento dos seres humanos e o da

pereira, usando, sobretudo, a ideia de cultivo. 

Cada  árvore  teria  um  limite  no  que  tange  seu  crescimento  próprio.  Em  estado

selvagem, cada pereira só poderia, tal como o homem, desenvolver-se até certo ponto. No

entanto,  ao se intervir  no processo de seu desenvolvimento com um elemento exterior,  e

sendo intelectualmente direcionado, ela poderia melhor expandir suas potencialidades e dar

frutos mais doces: "at this point, teleological processes set in that raise existing energies to a

level that was in principle unattainable with their previous developmental possibilites"5. 

1 SIMMEL, Georg. "Subjective Culture" In  On Individuality and Social Forms. Chicago: The University of
Chicago Press, 1971.
2 SIMMEL, Georg. "As grandes cidades e a vida do espírito” In Mana [online], 2005, vol. 11, n.2, p. 577- 591.
3 LUKÁCS, Georg. Soul and form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1974.
4 DURKHEIM, Émile. "O dualismo da natureza humana e as suas condições sociais" In A Ciência Social e a
Ação. São Paulo: DIFEL, 1975.
5“[...]  a esta altura, processos teleológicos atuam, o que aumenta energias existentes a um nível que era, em
princípio, inatingível em suas possibilidades de desenvolvimento anteriores” (tradução da autora).  SIMMEL,
Georg. "Subjective Culture" In: LEVINE, Donald (Org.).  On Individuality and Social Forms.  Chicago: The
University of Chicago Press, 1971. p. 228
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A cultura,  para  Simmel,  portanto,  implicaria  cultivo,  i.e.,  o  desenvolvimento  das

próprias potencialidades de cada indivíduo em contato com um elemento externo, que se

manteriam apenas em potência se não houvesse um estímulo exterior que as colocassem em

vigor. Esse cultivo deveria levar em conta as características próprias de cada ser humano: 

All cultivation is not merely the development of a being beyond the morphological
stage attainable through its nature alone, but development in the direction of an
original inner core,  a fulfillment of this being according to the law of its  own
meaning, its deepest dispositions [...] It emerges [...] through the interaction of the
natural forces with a new, teleological intervention, an intervention which follows
the inherent proclivities of the being and as such may be called its culture.6  

Para que haja cultivo no sentido de cultura, o núcleo interior natural de cada sujeito deveria

ser preservado, ou seja, as suas potencialidades. O ser-humano seria o único intelectualmente

apto a escolher os caminhos do seu próprio aperfeiçoamento em contato com a sua vida

exterior. 

Simmel desenha sua noção a partir de uma concepção muito peculiar, que tem em

vista dois pólos permanentemente conectados: o interior e o exterior. O nexo entre ambos se

torna  fundamental  para  compreender  o  que  está em  jogo  na  ideia  de  cultivo:  nenhum

indivíduo poderia se manter distante do cotidiano para fundar cultura. A cultura apenas se

produziria se o sujeito se mantivesse profundamente ligado à sua experiência, alimentando a

si por ela,  bem como alimentando criativamente o mundo  à  sua volta, ininterruptamente.

Portanto, 

[…] cultivation is certainly a state of the soul,  but one that is reached only by
means of the use of purposely created objects. This externality and objectivity is
not  to  be  understood  only in  a  spatial  sense.  The  forms  of  comportment,  the
refinement of taste expressed in judgements, the education of moral tact which
make  an  individual  a  delightful  member  of  society  -  they  are  all  cultural
formations in which the perfection of the individual is routed through real and
ideal spheres outside of the self7. 

6"Todo cultivo não  é meramente o desenvolvimento de um ser para além do estágio morfológico atingível
apenas  através  de  sua  natureza,  mas  o  desenvolvimento  na  direção  de  um  núcleo  interno  original,  uma
realização deste ser segundo a lei de seu próprio significado, suas disposições mais profundas [...]. Emerge, [...],
através da interação das forças naturais com uma intervenção nova, teleológica, uma intervenção que segue as
inclinações inerentes do ser e, desse modo, pode ser denominadà sua cultura” (tradução da autora, ibidem, p.
229).
7"[…] o cultivo é certamente um estado da alma, mas um que é alcançado somente através do uso de objetos
criados  propositalmente.  Essa  externalidade  e  objetividade  não devem ser  compreendidas  somente  em um
sentido espacial. As formas de comportamento, o refinamento de gosto expresso em julgamentos, a educação de
tato  moral  que  torna  um indivíduo  um membro  agradável  da  sociedade  – são  todos  pequenas  formações
culturais  nas  quais  a  perfeição do indivíduo  é desenhada através  das  esferas  do real  e  ideal  fora  do  self"
(tradução da autora, ibidem, p. 230).
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O aperfeiçoamento do self não se apresentaria de modo privado, não apenas a si mesmo. É,

pelo contrário, fundamentalmente ligado ao mundo objetivo. A intenção do cultivo deve ser

também intervir criativamente no mundo à sua volta. Isto é, deve ter sua importância medida

sempre nessas duas esferas: respeitando a potencialidade própria e visando o mundo exterior.

É apenas destinando-se à totalidade dos indivíduos que existe cultura. 

O autor aponta que haveria uma resistência por parte do indivíduo à incorporação de

elementos externos. No entanto,  a partir de sua defesa desta noção de cultura, ele mesmo

indica que apenas incorporando-os  é que se criaria nos indivíduos a real sensação de um

cotidiano identificado com suas disposições naturais, o sentimento afinal de que ele seria

parte ativa da realidade externa a ele. Todo indivíduo seria peculiar em si mesmo, tendo um

limite para  sua expansão, qual seja,  o limite do mundo objetivo: não seria um tempo de

gênios, apartados do mundo por sua incrível inventividade. O homem deveria preservar sua

conexão  à tradição  — dos  usos  e  costumes  de  seu  mundo  — e  agir  para  que  ela  se

conservasse de modo não obsoleto. Desta ligação, os constrangimentos possíveis advindos de

uma  cultura  exterior  não  seriam  mais  entendidos  como  limites  — afinal,  ele  mesmo

trabalharia para o seu aperfeiçoamento. 

Entretanto, Simmel alude a uma mudança em seu tempo, em que a ideia de cultura

como nexo não mais existia. Considerando o momento que escreve como uma conjuntura de

"social complexity and extensive division of labor"8, Simmel abre para uma nova questão: 

Things  become  more  perfect,  more  intellectual,  and  to  some  degree  more
controlled  by  an  internal  objective  logic  tied  to  their  instrumentality;  but  the
supreme cultivation, that of subjects, does not increase proportionately. Indeed, in
view of the enormous increase of objective culture, in which the world of thing is
parcelled out to countless workers, subjective culture could not increase. Thus far
at least, historical development has moved toward a steadily increasing separation
between objective cultural production and the cultural level of the individual. The
dissonance of modern life - in particular that manifested in the improvement of
technique in every area and the simultaneous deep dissatisfaction with technical
progress - is caused in large part by the fact that things are becoming more and
more cultivated, while men are less able to gain from the perfection of objects a
perfection of the subjective life.9

8 "complexidade social e divisão extensiva do trabalho”(tradução da autora, ibidem, p. 234).
9 "As coisas se tornam mais perfeitas, mais intelectuais e, até certo ponto, mais controladas por uma lógica
objetiva interna ligadas  às suas instrumentalidades; mas o cultivo supremo, aquele dos sujeitos, não aumenta
proporcionalmente.  De fato, em vista do enorme aumento da cultura objetiva,  na qual o mundo da coisa  é
distribuído por inúmeros trabalhadores, a cultura subjetiva não poderia aumentar. Ao menos até os dias de hoje,
o desenvolvimento histórico tem se direcionado a uma separação cada vez maior entre a produção cultural
objetiva e o nível cultural do sujeito. A dissonância da vida moderna  – em particular aquela manifestada no
aprimoramento da técnica em cada área e a profunda insatisfação simultânea com o progresso tecnológico – é
causada, em grande parte, pelo fato de que as coisas estão se tornando cada vez mais cultivadas, enquanto o
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A vida moderna é o  contexto novo ao qual  Simmel alude,  no qual  a  cultura objetiva se

desenvolveria obedecendo a uma lógica instrumental própria. Ou seja, seria uma experiência

mecânica sem conexão com o interior de cada um dos indivíduos. A interioridade não mais

conseguiria alcançar o desenvolvimento do exterior e,  por isso,  este  último se expandiria

"sem alma”: não haveria mais um elemento comum entre interior e exterior que os manteria

em consonância. O termo alma aqui se refere ao nexo estabelecido entre o indivíduo e a

experiência, quando aquele animaria o mundo à sua volta na sua produção, não sentindo o

abismo entre eles. Neste novo mundo, o interior não atuaria sobre os objetos e, desse modo,

criaria-se uma profunda separação entre os sujeitos e os objetos: nem o indivíduo conseguiria

se cultivar incorporando o exterior, devido a corrente rápida e constante de estímulos, tendo o

risco de corroer seu interior; nem os objetos seriam animados, pois este sujeito não mais

conseguiria agir sob seu cotidiano.

Essa crise da cultura,  aludida apenas no final do  Subjective Culture,  recebe maior

atenção em outro texto do autor: As grandes cidades e a vida do espírito10, escrito cinco anos

antes. Neste texto, o autor pretende discutir diretamente acerca dos problemas que os homens

enfrentam  na  modernidade.  Todo  o  indivíduo  encararia  uma  luta  fundamental  em  sua

existência moderna: resistir "a ser nivelado e consumido em um mecanismo técnico-social"11.

Este conflito seria profundamente agravado nas grandes cidades já que, nelas, a vida interior

teria  que  defender-se  de  uma  potência  exterior  muito  mais  "violenta".  Para  preservar  a

cultura,  como entendida no texto anterior,  todo sujeito  deveria ser capaz de conservar  as

potencialidades inerentes ao seu interior, desenvolvendo-as a partir do contato com o exterior.

Numa vida habitual e regular, como a das cidades pequenas, o sujeito teria pouca dificuldade

de lidar com a experiência exterior, já que ela mesma teria certa conformidade com o seu

espírito. Sua existência corporal simplesmente faria sentido dentro de uma vida social. 

No  entanto,  o  contrário  aconteceria  nas  cidades  grandes:  o  sujeito  já não  se

identificaria com a quantidade de estímulos exteriores e a constante transformação do seu

cotidiano.  Sua  alma  pouco  influiria  na  experiência:  interior  e  exterior  mutuamente  se

apartariam. Diante deste turbilhão de mudanças, para Simmel, o indivíduo se conectaria ao

cotidiano com o órgão psíquico menos sensível, aquele "que está o mais distante possível das

homem se  torna  menos  capaz  de  obter  a  partir  da  perfeição  de  objetos  uma perfeição  da  vida  subjetiva”
(tradução da autora, ibidem).
10 SIMMEL, Georg. "As grandes cidades e a vida do espírito".  In  Mana [online], 2005, vol. 11, n.2, p. 577-
591.
11Ibidem, p. 577.
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profundezas da personalidade"12: o entendimento. Através dele, o sujeito conseguiria ver sua

subjetividade resistir ao risco da destruição pela força externa das mudanças, enquanto, ao

mesmo tempo, se conectaria em alguma medida à experiência. Para o autor, o entendimento

seria a força interior mais capaz de adaptação neste violento mundo moderno. 

O entendimento tem aqui um papel importante para o argumento, pois ele se conecta

fundamentalmente  à concepção  de  Simmel  de  economia  monetária:  ambos  teriam o  seu

desenvolvimento intensificado nas grandes cidades. Para ele, 

[…] é-lhes comum a pura objetividade no tratamento de homens e coisas, na qual
uma justiça formal frequentemente se junta com uma dureza brutal. O homem é
pautado  puramente  pelo  entendimento, é indiferente  frente  a  tudo  que  é
propriamente individual, pois do individual originam-se relações e reações que não
se deixam esgotar com o entendimento lógico - precisamente como no princípio
monetário a individualidade dos fenômenos não tem lugar. Pois o dinheiro indaga
apenas  por  aquilo  que  é comum a  todos,  o  valor  de  troca,  que  nivela  toda  a
qualidade e peculiaridade à questão do mero 'quanto'. Todas as relações de ânimo
entre  as  pessoas  fundamentam-se  nas  suas  individualidades,  enquanto  que  as
relações de entendimento contam os homens como números, como elementos em
si  indiferentes,  que  só possuem um interesse  de acordo com suas  capacidades
consideráveis objetivamente.13 

Nesse sentido,  o  entendimento  proporcionaria  ao  interior  um afastamento  da  experiência

exterior, ao tratá-la apenas em seu sentido objetivo. Tal como o dinheiro, as relações dos

indivíduos teriam uma acepção estritamente pragmática. Em vez de sua alma ser absorvida

pelo mecanismo social, o entendimento garantiria a proteção de seu núcleo, inviabilizando

qualquer relação e, portanto, também, qualquer espiritualização do cotidiano. A objetividade

cumpriria sua função de adaptação ao cotidiano, sem legislar — para Simmel, legislar seria a

capacidade  do  homem  de  fazer  distinções  — sobre  o  mundo.  A disciplina  vinculada  à

contabilidade seria o mediador com a vida terrena, garantindo assim uma estabilidade mínima

com o mecanismo social moderno.  

No entanto,  como em outros  textos  do autor,  o  argumento não se encerra  por  aí:

mesmo a mais superficial das relações guarda vínculo com o interior, mesmo que esse seja

tenso.  Diferentemente  do  nexo  harmonioso  estabelecido  com  o  cotidiano  das  cidades

pequenas, a articulação existente entre sujeito e vida passa a operar na constante tensão de

suas  potencialidades.  Sua  tensão  se  caracteriza  pela  postura  que  Simmel  nomeará de

"reserva".  Há,  portanto,  uma  guinada  que  altera  o  argumento  tão  bem  embasado

12 Ibidem, p. 578.
13 Ibidem, p. 579.
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anteriormente: o que até então era revestido apenas de uma apreciação depreciativa ganha

uma breve e importante consideração. 

A postura pela qual os homens agiriam com o entendimento, i.e., aquela 

[…] em que os nervos descobrem a sua derradeira possibilidade de se acomodar
aos conteúdos e à forma de vida na cidade grande renunciando a reagir a ela - a
autoconservação de certas naturezas, sob o preço de desvalorizar todo o mundo
objetivo,  o  que,  no  final  das  contas,  degrada  irremediavelmente  a  própria
personalidade em um sentimento de igual depreciação.14 

garantiria uma liberdade pessoal nunca antes experimentada. Nas cidades pequenas, como

modo de socialização, o homem se desenvolvia sempre de acordo com laços comunitários,

mantendo suas  potencialidades  restritas  a  um certo  círculo.  Seu horizonte  sempre  estava

fundido a um espaço muito restrito de atuação. Ao mesmo tempo que o indivíduo se sentia

espiritualmente ligado à sua existência corporal, ele também restringia o espaço dado ao seu

desenvolvimento pessoal. Afinal, para que os hábitos e costumes se mantivessem no ritmo

regular e tranquilo das cidades pequenas, era necessário que os homens agissem dentro de um

conjunto de regras — que eram refletidos na alma e reflexo da alma dos indivíduos. Não eram

vistos  como constragimentos  pelos  indivíduos  que  ali  viviam,  mas  para  a  apreciação de

Simmel, lançado agora nesta vida moderna, sem a inocência da nostalgia, a liberdade pessoal

poderia ser valorizada. Diferentemente, nas cidades grandes, este tipo de laço comunitário

não seria estabelecido,  mesmo porque o sujeito alimentaria uma espécie de desprezo por

qualquer tipo de ligação exterior, inclusive individual: 

No grupo que agora  cresceu,  o  indivíduo ganha liberdade  de  movimento  para
muito  além  da  delimitação  inicial,  invejosa,  e  ganha  uma  peculiaridade  e
particularidade  para  as  quais  a  divisão  do  trabalho  dá oportunidade  e
necessidade.15  

Simmel  abre  um pequeno  espaço  para  uma  apreensão  brevemente  positiva  dessa

modernidade  — o  que  não  significa  uma  preferência.  Ciente  da  irreversibilidade  desse

processo, o autor alemão tenta destacar nele algo que valha a pena se prender. Apesar de a

cultura, na sua configuração teórica, não ser mais possível — afinal a conexão anímica entre

o interior  e o  exterior  simplesmente não existiria  mais  —,  a  modernidade talvez fosse o

campo possível para um novo fenômeno, nunca antes vivenciado, de desenvolvimento de

potencialidades abafadas pela força dos laços comunitários: 

14 Ibidem, p. 582.
15 Ibidem, p. 584.
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A vida na cidade pequena, tanto na Antiguidade como na Idade Média, impunha
ao  singular,  limites  de  movimento  e  de  relações  em direção  ao  exterior  e  de
autonomia e diferenciação em direção ao interior, sob os quais o homem moderno
não conseguiria respirar.16 

As grandes cidades seriam também o lugar em que cada homem teria maior liberdade

de alteração sobre a sua realidade. A capacidade de atuação se ampliaria enormemente, pela

própria fluidez das relações econômicas.  O dinheiro,  assim como nivela a todos,  faz dos

indivíduos  mais  senhores  de  seus  destinos:  uma  multiplicidade  de  realizações  e

potencialidades podem conquistar um espaço que antes simplesmente não existia. Enquanto o

mundo  espiritualmente  conectado  aos  homens  mantinha sua  estabilidade,  a  tensão

permanente  das  cidades  grandes  seria  uma  espécie  de  motor  para  a  intensificação  das

relações entre os homens. Como mesmo o menos sensível dos órgãos guarda relação com o

interior, o tipo de conexão agora será permanentemente retesada, uma luta constante, afinal:  

Pois  dessa  forma  a  tentação  de  se  apresentar  do  modo  o  mais  característico,
gracioso, concentrado fica muito mais forte do que onde um se encontrar longa e
freqüentemente propicia aos outros uma imagem inequívoca da personalidade.17

No entanto, Simmel reconhece o limite de sua própria apreensão: a liberdade não é

uma nova espécie de espiritualização do cotidiano, pelo contrário,

[…]  em  nenhum  lugar  alguém  se  sente  tão  solitário  e  abandonado  como
precisamente na multidão da cidade grande; pois aqui, como sempre, não  é de
modo  algum  necessário  que  a  liberdade  do  ser  humano  reflita  em  sua  vida
sentimental como um sentir-se bem.18 

A distância espiritual, proporcionada pela postura da reserva frente à experiência de choques

da modernidade,  é já irreversível. Dentro desse mundo, no entanto, se  é possível encontrar

algum valor, é nessa liberdade. "Agora o suporte de seu valor não é mais o 'homem universal'

em cada singular, mas sim precisamente a unicidade e incomparabilidade qualitativa"19. 

Esta ideia final do argumento de Simmel  é  fundamental para amarrar sua conexão

com Lukács. Num livro de 1914,  A Teoria do Romance,  este dará  segmento a muitas das

intuições  sugeridas  em  Soul  and  form,  de  1910.  Aproximando  o  momento  de  harmonia

correspondente à cultura de Simmel à ideia de “cultura fechada” de Lukács, o segundo assim

o compreende: 

16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 587.
18 Ibidem, p. 585.
19 Ibidem, p. 589.
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Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado  é  o mapa dos caminhos
transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrela ilumina. Tudo
lhes  é  novo e no entanto familiar, aventuroso e no entanto próprio. O mundo  é
vasto, e no entanto  é  como a própria casa, pois o fogo que arde na alma  é  da
mesma essência que as estrelas; distinguem-se eles nitidamente, o mundo e o eu, a
luz e o fogo, porém jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, pois o
fogo é a alma de toda luz e de luz veste-se todo fogo. Todo ato da alma torna-se,
pois, significativo e integrado nessa dualidade: perfeito no sentido e perfeito para
o sentidos;  integrado,  porque a alma repousa em si  durante a ação; integrado,
porque  seu  ato  desprende-se  dela  e,  tornado a  si  mesmo,  encontra  um centro
próprio e traça a seu redor uma circunferência fechada.20 

Esse belo início do livro de Lukács se relaciona diretamente com o até então discutido. Para

ambos, já houve um mundo em que a existência individual estava em perfeita conformidade

com  o  mundo  à  sua  volta.  Mesmo  sendo  peculiares  e  diferentes  entre  si,  os  homens

compartilhavam de uma essência comum, o que sempre gerava o sentimento de familiaridade

e renovação: por uma ideia de imanência que frui em conexão ainda quando na criação de

algo novo. No entanto, igualmente para ambos, a realidade de uma unidade que sempre se

reportava a um centro comum, não mais existia. O que para Simmel é a possibilidade de uma

“incomparabilidade qualitativa” se converte, para Lukács, como o tom saudoso da citação já

diz, no caos. 

O  primeiro  livro  do  autor  Georg  Lukács,  Soul  and  form, anterior  à  sua  filiação

comunista, versa,  portanto, sobre  os  diversos  dilemas  enfrentados  pela  modernidade.  O

ensaio "The Bourgeois Way of life and Art for Art's sake" se detém a questões similares às de

Simmel, mas sua apreensão da modernidade não garante tanto espaço para qualquer espécie

de vislumbre positivo.  Neste  texto,  o autor  opera com uma distinção entre  dois  tipos de

burguês, como modo de explicitar a ruptura entre o que ele nomeia de espírito e de cotidiano

operada pela modernidade. No caso aqui, a modernidade se liga de modo mais expl ícito ao

alto capitalismo, momento de intensas transformações econômicas e sociais. Aproximando-se

do argumento de Max Weber em  A Ética protestante e o espírito do capitalismo21, Lukács

distingue as burguesias relacionando-as a dois tipos de capitalismos distintos: um em que o

indivíduo estaria profundamente ligado à sua comunidade, assumindo uma ética diante de seu

trabalho e de sua vida, bem como uma relação harmoniosa e responsável com seu cotidiano;

e outro em que a ética não mais estaria atrelada à forma de vida dos indivíduos, sendo assim,

seu compromisso com a experiência se fragilizaria, bem como seu poder de ação. 

20 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. São
Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009. p. 25.
21 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Companhia da Letras, 2004.
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No  capitalismo  industrial,  classificado  assim  por  Weber,  o  homem  ainda  estaria

conectado com determinado espírito, relacionado ao argumento religioso de que o indivíduo

seria predestinado.  Na  doutrina  calvinista,  fundamental  para  a  construção  desse  tipo  de

capitalismo  — para Weber  —,  o destino de cada homem já  havia sido selado por Deus,

independentemente da caminhada feita na vida terrena. O homem se conceberia apenas como

ferramenta Dele, o que o levaria somente a procurar os sinais, na sua existência mundana, de

seu destino. Desta busca de pistas, a ascese pelo trabalho aparece, para Weber, como uma das

pistas privilegiadas que levam os homens a intuir seu lugar no céu, bem como os convertem

em senhores responsáveis por levar a palavra de Deus pela atuação na comunidade: implica,

por fim, uma vida profundamente conectada com o mundo à sua volta.

 Já no capitalismo "hodierno" não haveria mais espírito: seria o capitalismo do mundo

das grandes cidades de Simmel, no qual a cultura objetiva se desenvolveria por si só, num

mecanismo  automático  de  reprodução.  Para  Weber,  esta  etapa  do  desenvolvimento  do

capitalismo  aprisionaria  o  homem  como  apenas  uma  engrenagem  de  uma  máquina  já

automatizada. É a partir desse cenário que Lukács desenvolve sua diferenciação - entre dois

tipos de burgueses — colada nessa reflexão weberiana: entre o "burger" e o "bourgeois". O

primeiro se aproximaria do homem do capitalismo industrial, que seguiria um conjunto de

regras, hábitos e costumes relacionados ao desenvolvimento de sua comunidade, como sinal

do  próprio  desenvolvimento  do  seu  trabalho.  Enquanto  o  segundo,  já não  mais  poderia

preservar o espírito em sua ligação com a experiência. O ensaísta também faz a distinção

entre duas formas  bem distantes  de "arte pela arte”, condizente com os dois momentos já

aludidos.

Houve um momento, para o autor, em que o modo de vida burguês e a arte pela arte

eram perfeitamente complementares, quando esta, apesar de ser o resultado de uma obra feita

sobre suas próprias leis, não significava a recusa da realidade. Qualquer trabalho feito por um

burger tinha como único objetivo o trabalho por si mesmo - e exatamente por isso ele estava

profundamente conectado à vida. Para explicar essa associação entre o modo de vida burger e

a arte fechada em si mesma, Lukács lança mão de um escritor germânico, que escrevera num

local  onde  as  transformações  econômicas  da  modernidade  tinham  demorado  a  chegar.

Theodor  Storm  (1817 - 1888) aparece como exemplo de um modo de vida burguês que

implicaria ética e espírito, o burger; bem como suas poesias e contos seriam "arte pela arte"

que não implicaria recusa da vida.    
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A "verdadeira"  burguesia,  exemplificada  pela  vida  de  Theodor  Storm,  deve  ser

entendida como análoga ao burguês espiritualizado de Weber: o burguês manteria uma ética,

definida objetivamente, que teria como função atuar sobre o mundo à sua volta, bem como

garantir ao núcleo sólido de sua personalidade uma força diante da instabilidade natural das

relações mundanas. A sua profissão não seria apenas a reprodução de um esforço dentro de

uma engrenagem maior automatizada. Pelo contrário, esse sujeito estaria ligado ao processo

de seu trabalho como parte de sua vida. Lukács estabelece a conexão entre profissão e vida

ao  usar  a  ideia  de  life-form,  ao  afirmar  que  a  profissão,  para  esse  tipo  de  burguês,

determinaria todo o estilo de sua vida: 

[…]  a  bourgeois  profession  as  a  form of  life  signifies,  in  the  first  place,  the
primacy of ethics in life; [...] the rule of order over mood, of the permanent over
the momentary, of quiet work over genius fed by sensations. Its most profound
consequence, perhaps, is that such dedication can vanquish egotistic solitude: not
dedication  to  an  ideal  projected  out  of  ourselves  and  going  far  beyond  the
maximum of which we ourselves are capable, but, rather, dedication to something
independent from and alien to ourselves, yet simple and palpably real for that very
reason. Such dedication puts an end to solitude.22

Lukács,  ao  se  aproximar  de  Weber,  também se  assemelha  a  Simmel  no  que  diz

respeito  à noção  de  cultura, pois  o  aperfeiçoamento do  burger  se  dá junto  com  o

amadurecimento do mundo à sua volta. Trata-se aqui de um indivíduo também poroso, aberto

ao mundo,  que se anima e amadurece conforme seu contato com o exterior,  não apenas

voltado  para  si. Através  da  primazia  da  ética do  trabalho na  vida  poderia  se  garantir  a

conexão com algo além de si mesmo, a realidade. A sua arte, portanto, não seria resultado de

um esforço descomunal,  é, pelo contrário, o resultado de um trabalho honesto consolidado

por uma ética de ordem, tendo seu valor atribuído pelo seu processo. 

Desse  modo,  a  obra  de  arte  do  burger não  seria  resultado  da  fuga  violenta  da

realidade, nem fruto da pura liberdade da instabilidade de sua alma — o que Lukács diria que

é  o resultado daquela postura de reserva de Simmel.  Theodor Storm não enxergava uma

ruptura entre seu espírito e seu cotidiano. A sua obra não tinha por objetivo criar uma outra

realidade sustentada na ficção que se desligasse daquela experimentada dia a dia, como a fez

22 "[…] uma profissão bourgeois como forma de vida significa, em primeiro lugar, a primazia da ética na vida;
[...]  a  regra  da  ordem sobre  o  humor,  do  permanente  sobre  o  fugaz,  do  trabalho  tranquilo  sobre  o  g ênio
alimentado por sensações.  Sua consequência mais profunda, talvez, seja que tal dedicação possa subjugar a
solidão egoísta: não a dedicação a um ideal projetado para fora de nós mesmos e que vai para muito além do
máximo do qual nós somos capazes, mas, em vez disso, a dedicação a algo independente de e alienígena a nós
mesmos, ainda que simples e real de maneira palpável por esta mesma razão. Tal dedicação coloca um fim à
solidão”. LUKÁCS, Georg. "The bourgeois way of life and art for art's sake". In  Soul and Form.  Cambridge,
Massachusetts: The Mit Press, 1974, p. 57, tradução da autora.
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Flaubert (1821-1880). O burger tinha seu interior e exterior ligados por um espírito comum:

uma espécie de imanência que estaria subjacente aos dois. O fato de sua alma ser impregnada

pelo  seu cotidiano não gerava,  portanto,  uma obra  de  puro reflexo da  experiência,  eram

apenas perpassados pelo mesmo centro comum. Também não era seu oposto, como algo que

aspirasse apenas a um ideal fora da vida cotidiana. Era uma medida estável de criação: algo

sempre diferente,  como cada singular indivíduo, mas algo que compartilhava de algo em

comum com a realidade externa. 

O personagem escolhido  para  a  investigação,  Theodor  Storm, foi  exatamente  um

escritor que,  para Lukács, manteve seu interior  fortemente ordenado por um conjunto de

regras, construindo, desse modo, um núcleo sólido o suficiente para aguentar a natural dor da

vida. Seu destino, consequentemente, jamais era trágico. Como qualquer pessoa inserida no

mundo, a dor o acometia, mas, por entender que sua vida tinha uma sentido, ou seja, que ele

mesmo havia dado forma ao material desorganizado do cotidiano, não havia o que temer. A

instabilidade era recebida por Storm como destino, mas sua ética impedia o seu núcleo de ser

destruído. A perfeição de sua obra passava, então, por essa lógica da estabilidade: o que a

tornava perfeita era a consciência de um trabalho honesto, de um processo bem feito para a

apuração da sua arte. A obra se convertia, então, em expressão da sua vida: 

His hands felt by instinct what material they ought to fashion and what form they
ought  to  give  it;  he  never  made  any attempt  to  transcend  the  formal  barriers
imposed by the  potentialities  and  limitations  of  his  soul.  Within  those  barrier,
however, he forced himself to achieve the highest perfection. [...]  Their artistic
practice and their way of life were equally simple, equally rectilinear, and this was
what  distinguished  them  from  other  aesthetes  with  their  dreams  of  ouvrier
perfection"23 

Storm permanecia dentro de seus limites. Não almejava ascender a uma diferenciação que

valorizasse o seu interior  como distinto  de todos os  outros.  Pelo contrário,  tinha  no seu

objeto,  no  processo  de  seu  trabalho,  a  medida  estável  da  perfeição:  toda  criação  seria

naturalmente conformada à sua alma.  

Diferentemente, a "arte pela arte" "bourgeois" corresponderia ao momento moderno

da experiência de choques de Simmel: incapaz de se ligar ao mundo objetivo e deixá-lo

penetrar nas profundezas de seu interior, o indivíduo desistiria de animar sua realidade e se

23 "Suas mãos sentiam instintivamente que material deveriam trabalhar e que forma deveriam dar ao mesmo;
ele nunca tentou transcender as barreiras  formais  impostas pelas  potencialidades e  limitações de sua alma.
Dentro dos limites daquelas barreiras, entretanto, forçou a si mesmo a alcançar a mais alta perfeição. [...] Sua
prática  artística  e  seu  modo  de  vida  eram igualmente  simples,  igualmente  retilíneos,  e  isso  era  o  que  os
distinguia dos outros estetas com seus sonhos de perfeição ouvrier”. Ibidem, p. 61, tradução da autora.
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refugiaria nas formas. Nesse sentido, como Lukács insiste, a perfeição da obra de arte não

apareceria como uma emergência natural, mas como um esforço descomunal e uma aspiração

a um mundo anterior perdido ao que o material próprio de sua obra resistiria. A obra de arte

seria a tentativa de ascender à perfeição por meio da forma e, consequentemente, da renúncia

da vida. O esforço em ascender à perfeição aparece aqui como uma máscara "that hides the

bitter, uselles pain of a failed and ruined life"24. Como toda máscara, no entanto, ela seria

negativa. 

A ideia de perfeição em Storm está intrinsecamente ligada à noção de tradição, como

o conjunto de usos e costumes de uma comunidade — o indivíduo seria sujeito e agente da

realidade ao seu redor. Para que a criação fosse perfeita, para que houvesse uma estabilidade

nesse conceito, deveria haver um mundo estável a se reportar exteriormente — e estabilidade

só  poderia  ser  assim  entendida  quando  não  houvesse  dissonância  entre  as  disposições

interiores e a vida objetiva. É, portanto, quando o sujeito está vinculado intrincadamente ao

seu cotidiano que a perfeição aparece como extensão da sua própria vida. 

Na  quebra  entre  interior  e  exterior, no  entanto, não  há mais  parâmetro  para  a

construção de suas formas. Dar forma deve ser entendido aqui num sentido bastante restrito:

como modo de dar sentido e limite  à substância múltipla da vida25. Como em Simmel, o

desenvolvimento de cada objeto e cada sujeito sem intervenção intelectual de fora ocorreria

de modo selvagem, respeitando apenas a expansão caótica de seu interior.  Por isso,  para

ambos,  era  fundamental,  para  que  houvesse  harmonia,  que  alguma  conexão  fosse

estabelecida.  A ética do burger era a garantia de uma forma  à  sua vida, o sentido que ele

compartilhava e atribuía com o externo. Já o “bourgeois”, para Lukács, não possuía ética, ou

seja, sua vida não tinha forma. Ao se apartarem, exterior e interior, não haveria nada que

garantisse a estabilidade das disposições internas.  O interior,  ou como Lukács chamou, a

alma, se reportaria apenas a si mesma, o que corresponderia para o autor ao caos. Do mesmo

modo,  o  mundo  à  sua volta  se  desenvolveria  por  si  mesmo,  sendo apenas  uma série  de

arbitrariedades.  Como,  então, pode esse  bourgeois se desligar  do seu cotidiano caótico e

garantir  qualquer  alma nas  formas - se  não há também nem  sentido,  nem limite  no seu

interior? O bourgeois, ao se apartar da vivência do mundo, só pode se reportar a si - mas, no

interior de todos os homens, só há pura incerteza. Para o burger:  

24 "que esconde a dor amarga, inútil de uma vida fracassada e arruinada”. Ibidem, p. 56, tradução da autora.
25 LUKÁCS, Georg. “The foundering of form against life”. In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The 
Mit Press, 1974. p. 40.
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Work is the purpose and meaning of life. Strong interiorization shifts the centre of
life outwards, into the raging sea of uncertainties and incalculable possibilities;
whereas ordinary, prosaic work offers security and solid ground. As a life-form, it
causes a shift in the direction of life. The result of prosaic work is that the human
value of the man concerned - his inner and outer weight - shifts to solid ground; it
acquires  permanence  because  the  centre  of  gravity is  displaced  to  the  ethical
sphere  and  to  ethical  value,  i.e.  to  values  where  at  least  the  possibility  of
permanent validity exists. Furthermore, such work never absorbs a man's whole
energy; the life-rhythm which such work produces is, necessarily, of such a kind
that life is the melody and everything is mere accompaniment.26 

 A poesia  de  Storm,  para  Lukács,  é,  então, expressão  da sua  vida:  suas  histórias

nascem de um homem no encontro com seu destino, de sua resignação ao aceitá-lo quando

este o acomete. Lukács insiste na ideia de que a ética de Storm o manteria de acordo com um

conjunto de regras que o tornaria ciente dos limites de sua atuação. O destino apenas cairia

sobre os homens sem que este pudesse evitá-lo. O único dever do sujeito é cumprir sua ética,

atuar tendo em vista sua medida, o resto não dependeria dele. Neste mundo a ética domina as

relações sociais. "Storm's world is the world of everyday life [...] Fate for him is nothing but

the power of simple human conditions"27.  Aqui  não há experiência de choques,  nem um

homem que deseja se destacar pela sua singularidade fechada; mas sim um sujeito que vive

sua vida na objetividade de seus deveres, garantindo assim à  sua alma a calma de se lidar

com uma vida que, de vez em quando, pode o acometer: 

This is the power that the consciouness of duty done assumes as a life-form, a
world-view that still preserves its old, universal validity with all the effect of a
categorical imperative - even if the naïve faith, the confidence that doing one's
duty makes some small difference to the course of events, has been lost long ago.28

Sua ética só tem sentido porque Storm acredita profundamente nela, como dada à sua alma. A

despeito de sua não-religiosidade, Storm é um homem do espírito: seu destino, bem como sua

26"O trabalho é o propósito e o significado da vida. A forte interiorização desloca o centro da vida para fora,
para o mar revolto de incertezas e possibilidades incalculáveis; enquanto o trabalho prosaico e ordinário oferece
segurança e solidez. Como uma forma de vida, causa um deslocamento na direção da vida. O resultado do
trabalho prosaico é que o valor humano do homem em questão – seu peso interno e externo – se desloca para
um terreno sólido; adquire permanência porque o centro de gravidade é deslocado para a esfera ética e para o
valor ético, ou seja, para valores em que ao menos a possibilidade de validade permanente existe. Ademais, tal
trabalho  nunca  absorve  toda  a  energia  de  um  homem;  o  ritmo  de  vida  que  tal  trabalho  produz  é,
necessariamente, de tal tipo que a vida  é a melodia e tudo  é um mero acompanhamento”.  LUKÁCS, Georg.
"The bourgeois way of life and art for art's sake". In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press,
1974. p. 57 – 58, tradução da autora.
27"O mundo de Storm  é o mundo da vida cotidiana. [...] O destino, para ele, não  é nada senão o poder de
simples condições humanas”. Ibidem, p. 66, tradução da autora.
28"Este é o poder que a consciência do dever cumprido assume enquanto forma de vida, uma visão de mundo
que ainda preservà suas antiga validade universal com todo o efeito de um imperativo categórico – ainda que a
fé ingênua, a confiança de que ao cumprir seu dever, se está fazendo alguma pequena diferença no decorrer de
eventos, tenha se perdido há muito tempo”. Ibidem, p. 67, tradução da autora.
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alma nasceram fortes - todo enfrentamento é em vão. Este é seu limite de atuação. Toda a sua

alma é dada por natureza, portanto cumprir a ética é apenas a forma de cumprir seu destino. 

Tanto a poesia, como os idílios de Storm, para Lukács, preservam uma atmosfera seca

e sentimental. Este clima aludido por Lukács se torna mais claro quando o autor localiza

Storm num mundo em transição. O tom sentimental do poeta não vem para afetar o curso dos

eventos,  mas  é um artifício  da  memória:  a  lembrança  de  seu  mundo  em que  cada  fato

cumprira um papel em sua vida, que isso constituiu sua alma e que, afinal, seu destino tinha

um sentido. A firmeza de sua convicção  ética poderia então ser confirmada a longo prazo

como um modo de vida que se integrara a uma totalidade interligada e espiritualizada. Aceitar

que  o cotidiano seria  mais  forte  que ele  mesmo impedia-o de sucumbir  a  cada pequeno

detalhe que pudesse servir de mote para a instabilidade da alma - pela necessidade de julgar

cada breve momento como determinante na mudança de sua natureza. A ética era sua certeza

e o seu destino determinado. Cada imagem de seu poema continha em si toda a totalidade -

era simplesmente expressão de sua vida. Para Lukács, Storm já sentira que esse mundo havia

começado a entrar em decadência: 

It is the life-mood of a bourgeoisie that is just beginning to feel insecure; in this
life-mood, the great old bourgeoisie that is in process of disappearing becomes
historic, deeply poetic in the work of its lasts, still unbroken poet.29  

Na parte três do texto sobre Theodor Storm, o autor volta a anunciar algo que havia sido

apenas mencionado até então: o fato de Storm se localizar entre dois mundos. Para Lukács,

esse lugar da transição garante a ele o clima mencionado acima, de um sentimentalismo que

reforça a postura diante de seu destino,  sobretudo em sua poesia lírica,  por sua pureza e

sutileza; mas em seus contos, outro  é o tipo de configuração que predomina. No caso, os

contos  se  aproximariam dos conteúdos dos  romances.  Para  o ensaísta,  essa aproximação

poderia  ser  perigosa,  pois  o  romance  teria  como  objetivo  investigar  a  dimensão

extremamente problemática da alma — ou seja sua instabilidade —, no entanto: 

The modern short story [...] transcends the short story's possibilities by its content.
The theme becomes more delicate, deeper, broader, more powerful than the old
form would allow, and for this reason - [...] - these short stories are less deep and
less subtle than the simple old stories used to be.30

29"É o estado de espírito de uma bourgeoisie que está apenas começando a se sentir insegura; nesse estado de
espírito,  a  grande  e  velha  bourgeoisie  que  está em  processo  de  desaparecimento  se  torna  histórica,
profundamente poética no trabalho de seus últimos, o poeta ainda inteiro”. Ibidem, p. 71, tradução da autora.
30"O conto  moderno  [...]  transcende  as  possibilidades  do  conto  por  seu  conteúdo.  O  tema  se  torna  mais
delicado, mais profundo e amplo, mais poderoso do que a antiga forma permitiria, e por essa razão - [...] – esses
contos são menos profundos e menos sutis do que as simples histórias antigas costumavam ser”. Ibidem, p. 73,
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A falta de profundidade viria da natureza da forma do conto, que teria como objetivo

que toda a vida se expressasse a partir de uma única imagem: que ela, afinal, servisse como

símbolo em sua totalidade, fazendo com que qualquer fato ou evento se tornasse supérfluo.

Nesse sentido, ao tentar dar uma densidade explicativa, típica dos romances, o conto perderia

a  força  sensual  das  imagens,  bem como não  possuiria  todo  o  conteúdo  necessário  para

garantir aos fatos e eventos sua ligação: 

Storm's view of the world could not embrace the immense richness of life, as the
novel form demands [...]. But his way of seeing was too subtle, too interiorized to
find expression in the old, simple, strong short-story form.31 

Apenas o sólido solo ao qual Storm ainda está acentado poderia garantir tal totalidade: na

estabilidade  ética  do  mundo.  Novamente,  sua  obra  é expressão de  sua  vida  e,  por  isso,

mesmo almejando uma densidade mais explicativa que romperia a forma de seu idílio, o autor

procura a unidade em outro lugar: na narração oral de uma memória. O conflito entre a ação e

a alma simplesmente desapareceria quando, por meio da memória, o narrador garantiria uma

unidade. A totalidade de todos os aspectos discutidos ganham forma na linha final traçada

entre eventos aparentemente tão díspares: 

These vividly seen pictures fit together with perfect harmony because the narrator
remembers only those aspects of the events which united them into a whole - only
what has become the centre of structure.32

Porém, a unidade só pode ser feita por aquele que vê sentido na forma por sua própria

vivência do cotidiano. Os verdadeiros modernos, aqueles que não estão mais inseridos no

mundo da ética, nem do cotidiano espiritualizado, não podem dar sentido à multiplicidade da

vida: o que antes era harmonia agora se converte em fragmento. Para Lukács, as narrativas

modernas  seriam sem forma,  e  também não poderiam tê-la  -  não como antigamente.  A

múltipla  riqueza  interior,  a  descrição  de  tantos  conteúdos,  a  tentativa  de  apreender  a

densidade da vida  — bem como sua instabilidade  — jamais poderiam ser condensados em

forma para este novo homem: não há valor estável fora do mundo para isso. Storm possui "a

tradução da autora.
31"A visão de Storm do mundo não poderia compreender a imensa riqueza da vida, como a forma do romance
exige [...]  Mas seu modo de ver era sutil  demais, interiorizado demais, para encontrar expressão na antiga,
simples e forte forma do conto”. Ibidem, p. 74, tradução da autora.
32"Essas imagens vistas de maneira vívida se encaixam com perfeita harmonia porque o narrador se lembra
apenas daqueles aspectos dos eventos que as uniram a um todo – apenas do que se tornou o centro da estrutura”.
Ibidem, p. 75, tradução da autora.
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corageous, resigned, autere life-mood: such is the poetry of the last poet of the bourgeoisie,

great after his own fashion"33. 

É a partir dessa resolução que sua discussão em torno de Charles-Louis Philippe pode

ser feita. No belíssimo ensaio "Longing and form"34, o autor também elege um escritor para

discorrer muitas das suas ideias acerca da possibilidade da forma na modernidade, ou seja, a

precária chance de um sentido para a vida. Sua comparação inicial entre a floresta germânica

e a paisagem toscana falam bastante sobre a diferença entre os dois momentos. É como se a

primeira fosse o lugar da casa, em que o homem se sentiria acolhido, mesmo quando guarda-

se certa tristeza frente às intempéries da vida. Enquanto que uma paisagem já viria pronta de

antemão;  fechada  em si,  o  sujeito  que  desejasse  fazer  parte  da  composição,  se  sentiria

impossibilitado de habitar nela pois sua completude já estaria realizada. O sentimento frente

àquela forma era de um "profound sense of union which yet is eternally a being-separate, a

standing-outside.  It  is  a  state  of  longing"35.  É a  partir,  portanto,  da  ideia  de  "longing",

traduzida aqui como aspiração, que dará sentido à sua apreensão da modernidade. 

Pensando novamente na noção de cultura de Simmel, é como se de fato este homem

tivesse se apartado da sua experiência, o que inviabilizava sua relação com o externo. O

mundo em que a conexão interno e externo era possível se transformara em paisagem, como

forma,  descolada  do  homem  e  independente  dele.  O  seu  espírito  estava  partido,  vivia

nostalgicamente o sentimento da falta. Ao olhar para dentro de si, tudo se convertia em pura

instabilidade e multiplicidade sem que nenhum sentido fosse dado no mundo à sua volta. A

nostalgia converte-se em uma espécie de motor, que o faz permanentemente voltar-se a esse

exterior. A aspiração, portanto, se converte em um modo de estar no mundo — este caído e

desespiritualizado — incompleto e inacabado: permitiria a relação entre as pessoas na busca

pela sua completude fora de si;  ao mesmo tempo que impossibilitaria a reconstituição da

unidade interior perdida:

Longing makes a link between those who are unlike one another, but at the same time it
destroys every hope of their becoming one; becoming one is coming home, and true longing
has never had a home. [...] The content of longing is the search for ways that could lead to
that lost home.36  

33"[…] um estado de espírito corajoso, resignado, austera : tal  é a poesia do  último poeta da bourgeoisie,
grande à sua própria maneira”. Ibidem, p. 78.
34LUKÁCS, Georg. "Longing and form" In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1974.
35"profundo senso de união que, ainda assim,  é um eterno estar separado, um estar de fora.  É um estado de
aspiração”. Ibidem, p. 92, tradução da autora.
36"A aspiração faz uma ligação entre aqueles que são diferentes um do outro, mas, ao mesmo tempo, destrói
toda a esperança de se tornarem um; o tornar-se um é ir para a casa e a verdadeira aspiração nunca teve uma
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É a  partir  dessa  discussão  que  o  autor  discorre  sobre  o  problema  da  forma  na

modernidade. No exemplo de Storm, a forma perfeita era dada por si só, pelo processo de seu

trabalho,  referenciado  num conjunto  de  regras  e  disposições  éticas  dadas  objetivamente

profundamente em consonância com seu interior.  Qualquer  ética  no mundo moderno,  no

entanto, seria falha: funcionaria como o gesto que Kiekergaard37 tentou realizar em sua vida,

apenas como decisão arbitrária, incapaz de se referenciar em alguma verdade para si. Desse

modo,  a "forma" no mundo moderno nasceria do esforço, constante  e ascético; uma luta

contra  seu  próprio  interior;  afinal,  uma  tentativa  de  se  atingir  uma  completude,  alguma

estabilidade, fora de sua alma. No entanto, o que Lukács se pergunta é se uma completude

que precisa ser atingida pode ser de algum modo estável.  

Nesse sentido, a única "forma" possível deveria manter a incompletude da aspiração.

Charles-Louis Philippe seria, para o ensaísta, o autor que melhor se aproximaria dessa ideia

em seus romances.  Para ele, "the rigour of the form consists [...] in the fact that inner and

outer are kept together and apart with equal strictiness, and the reality of life remains intact

and undissolved"38. Para que a forma fosse possível nesse mundo sem espírito, não bastaria,

portanto, descrever os humores de sua alma conforme um fluxo que obedeceria apenas a si

mesmo arbitrariamente. Pelo contrário, Lukács evoca uma unidade que não se resolve — no

que ele chama de descoberta moderna - em uma unidade atmosférica. A aspiração funcionaria

como uma conexão com este mundo sem espírito, sem ética, um nexo doloroso e sem retorno

completo, mas que operaria como um modo de se manter a forma:

To dissolve everything in moods is banal, it can be done at anytime; but when the
inner-most centre of the soul, pure longing, wanders through corporeal and harshly
indifferent reality - even if it wanders there as a stranger, an unknown pilgrim, then
this is a sublime truth and a miracle.39

Lukács,  diferentemente  de  Simmel, repudia  a  liberdade  pessoal  advinda  de  uma

postura  da  reserva.  Não  haveria  nela  nada  de  positivo,  apenas  a  total  instabilidade  das

metamorfoses das tonalidades de alma. Para Lukács, a despeito do mundo caído, é preciso se

casa.  [...]  A matéria da aspiração  é a busca por meios que poderiam levar  à casa perdida”.  Ibidem, p.  92,
tradução da autora.
37LUKÁCS, Georg. "The foundering of form against life". In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The
Mit Press, 1974.
38"o rigor da forma consiste [...] no fato de que o interno e o externo são mantidos juntos e separados com a
mesma rigidez, e a realidade da vida permanece intacta e insolúvel”. LUKÁCS, Georg. "Longing and form" In
Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1974, tradução da autora.
39"Dissolver tudo em humores é banal, pode ser feito a qualquer hora; mas quando o centro mais interno da
alma, a aspiração pura, perambula pela realidade corpórea e duramente indiferente – ainda que perambule por
ela como um estrangeiro,  um peregrino desconhecido,  isso  é,  então ,uma verdade sublime e um milagre."
Ibidem, p. 105.
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achar algum tipo de forma - no final, algum tipo de sentido para a vida. Ela não pode ser dada

por um gesto definitivo: o ensaísta acreditava ser ingênuo aquele que acreditasse em tal saída

— pelo menos nesse momento. Para ele, no entanto, de algum modo era preciso preservar

alguma  conexão  com o  mundo  objetivo,  algo  que  o  concedesse  a  possibilidade  de  um

sentido: qual seja, sua luta constante, como todos os personagens de Charles-Louis Philippe,

em assumir alguma postura que o ligasse  à sua realidade, ciente da impossibilidade de sua

definição. O paralelo, aqui operado por Lukács, com as narrativas do escritor, se mostra pelos

seus  romances  — como estes  mantinham sua  narrativa  envolvida  principalmente  na  luta

incansável de dois homens pelo amor de uma mulher. As conclusões, como eventos e fatos,

sempre funcionariam no plano de uma violenta arbitrariedade.  Enquanto Simmel aprecia a

modernidade pela possibilidade de um fenômeno nunca antes vivenciado, é da luta com este

novo mundo, portanto, de sua aspiração, que Lukács encontra seu meio de viver o moderno.  
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Resumo: Este breve artigo tenta traçar as diferenças e nuances que marcam os conceitos de
sublimação em Sigmund Freud e de escabelo em Jacques Lacan. As implicações de cada um
destes conceitos recaem tanto sobre a compreensão psicanalítica do ato de criação e quanto
sobre a compreensão analítica da obra de arte.
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Resumé: Ce  court  article  a  l’intention  de  relever  les  différences  entre  les  concepts  de
sublimation chez Sigmund Freud et  d’escabeau chez Jacques Lacan. Les effets  impliqués
dans  chacun  de  ces  concepts  atteints  et  la  compréhension  psychanalytique  de  l’acte  de
creation et la compréhension analytique de l’oevre d’art.
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Nos idos do ano de 1915, Sigmund Freud trabalhava na composição de um conjunto

de textos chamados de metapsicológicos – inicialmente pensados na forma de doze ensaios –

onde seriam desenvolvidos, através dos aspectos dinâmico, econômico e topológico, temas

fundamentais sobre psiquismo que nutriam a teoria psicanalítica. Este projeto permaneceu

inacabado. Sendo composto em sua forma definitiva de apenas cinco trabalhos, a chamada

metapsicologia freudiana não fez jamais vir à luz o texto em que Freud se dedicaria a pensar

um dos mais controversos e complexos caminhos da pulsão, a saber: a sublimação. Conceito

hoje largamente difundido no seio da teoria psicanalítica, a sublimação guarda a característica

de ser, ao mesmo tempo, um dos mais obscuros temas oriundos das pesquisas psicanalíticas.

Além disso, existem apenas poucas indicações nos textos freudianos sobre como pensar a

questão  da  sublimação.  Estas  indicações  esparsas  foram  justamente  aquelas  que  deram

margem a um sem número de especulações teóricas sem uma aparente unidade, e o próprio

Freud,  ainda  que  não  tenha  preparado  um  trabalho  formal  que  pudesse  estabelecer  as

diretrizes teóricas desse conceito,  por vezes trabalha o termo sem desenvolvimentos mais

profundos (o que é sem dúvida alguma incomum em sua obra). 

Contudo, em 1923, surge o texto que introduziu a chamada segunda tópica na teoria

psicanalítica – espécie de revisão geral da concepção dinâmica do psiquismo que incluía as

figuras do eu, do isso e do supereu. O eu e o isso torna-se um artigo onde Freud apresenta um

esquema elucidativo de um dos conceitos trabalhados na ocasião da publicação dos textos
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metapsicológicos  que  havia  gerado  profundos  abalos  no  que  diz  respeito  à  questão  da

agressividade em Freud, a saber: a melancolia. Aquilo que havia sido apresentado em Luto e

melancolia de 1917 – a perda do objeto que cria um vínculo identificatório patológico com

aquilo que foi perdido, fonte das autopunições do melancólico –, agora era trabalhado através

da  relação  eu/supereu/isso.  É  no  sentido  de  uma  compensação  pela  perda  do  objeto  na

melancolia, impulsionada por uma tentativa de dessexualizar os investimentos do isso – e,

portanto, de desfazer o vínculo de investimento sexual nos objetos do mundo – e, ao mesmo

tempo, lançando o próprio eu ao empreendimento de substituir o objeto, onde vai ser buscada

a  explicação  para  a  identificação  oral  com o  aquilo  que  foi  perdido,  como acontece  na

melancolia.  O supereu ataca,  portanto,  o  eu  como se fosse o objeto.  A destrutividade da

pulsão de morte utiliza-se do supereu para voltar-se contra o eu e, com isso, dessexualiza seus

investimentos, mantendo-os em uma esfera narcísica. O eu reconhece a crítica que o supereu

lhe direciona e assume conscientemente toda a culpa para si. 

Ora, sem a mediação do sexual, o vetor destrutivo da pulsão de morte age sem freios,

sem a mediação de Eros. A violência do supereu na melancolia se revela uma “cultura pura da

pulsão de morte” (FREUD, 1996, vol. XIX: 54). Mas o que pretendemos destacar aqui é uma

importante indicação que Freud nos oferece nesse texto, apontando que a conversão da libido

em libido narcísica na melancolia, isto é, a mudança de um objetivo sexual da libido para um

objetivo não-sexual, seria possivelmente o caminho de toda sublimação  (FREUD, 1996, vol.

XIX: 32). Aquilo que é o fator mais destrutivo na melancolia, a cultura da pulsão de morte,

sem a mediação salutar do sexual, torna-se, sob a pena de Freud, algo aproximado ao ato de

sublimar. 

Uma dessexualização dos investimentos pulsionais leva, por um lado, à presença de

uma (auto) destrutividade muito acentuada. Contudo, por outro lado, essa dessexualização da

pulsão configura-se como a própria fôrma de origem do processo de sublimação. Destruição

e criação se tocam nesse momento. É sabido que o conceito de sublimação, fazendo oposição

ao investimento (besetzung) sexual da pulsão, se vincula, sob a pena de Freud, ao ato de

criação  artística.  Helene  Deutsch  (DEUTSCH,  2000),  discípula  próxima  de  Freud,

desenvolveu um estudo muito precioso sobre a melancolia onde busca, entre outras questões,

compreender  como opera essa  cultura pura da pulsão de morte da qual  se refere Freud.

Muito fiel às hipóteses freudianas em seus escritos, Deutsch mostra que quanto mais antiga é

a fase do desenvolvimento à qual a libido recua, menos sólida será a ligação entre tendências

libidinais e tendências destrutivas, ou seja, maior será a desunião das pulsões e, portanto,
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mais agressivas serão as repercussões das atitudes do supereu (DEUTSCH, 2000, p. 322). No

caso  da  melancolia,  a  fase  oral  da  libido,  momento  do  canibalismo  arcaico,  representa

justamente este movimento de introjeção do objeto e de dessexualização radical da libido

deixando, ao mesmo tempo, à violência da pulsão de morte um largo campo de ação. Sendo a

oralidade  o  momento  mais  arcaico  das  faces  da  libido,  a  destruição  do  objeto  e  sua

incorporação  são  solidários  do  desligamento  mais  profundo  entre  o  mundo  sexual  e  a

destrutividade da pulsão de morte.  E a perda de interesse no mundo é contemporânea da

destruição do objeto no interior do eu, através do supereu. O processo de dessexualização da

pulsão leva a uma absoluta desconfiança na satisfação possível que os objetos parciais (isto é:

sexuais) possam oferecer. E isso se presentifica muito claramente nas queixas melancólicas,

na  medida  em  que  -  denunciam  os  pacientes  -  nenhuma  solução  possível  pode  trazer

satisfação e prazer novamente para um mínimo ato em suas vidas.

Do mesmo modo, e  a primeira vista  paradoxalmente,  o processo de  sublimação é

dependente do mesmo princípio. A sublimação se utiliza do objeto criado para contornar a

Coisa, das Ding – esse objeto/vazio inalcançável em direção ao qual aponta o desejo e todos

os  nossos  investimentos,  mas  que  permanece  como  horizonte  impossível,  para  além do

mundo dos objetos. Tal qual a famosa alegoria de Heidegger em que o oleiro, ao construir seu

vaso, contorna o vazio, a sublimação se utiliza do objeto artístico para contornar o vazio da

Coisa, núcleo duro do desejo. Dessexualizando a pulsão, a sublimação dispensa a satisfação

parcial que poderia ser proporcionada por este ou qualquer outro objeto, para visar um mais

além dos objetos. Uma roda deixa de pertencer a uma bicicleta e ganha acento na crítica da

contemplação (Duchamp),  as manchetes deixam de pertencer aos jornais e ganham corpo

geométrico (Picasso e Braque), o velho par de botas sujas perde seu valor de utensílio e

ganha forma no quadro (Van Gogh). Dito de outro modo, a sublimação possibilita o manejo

do objeto, extraindo-o de sua realidade mundana e evidente de objeto de satisfação sexual,

para fazer dele Outra coisa. Retirado do mundo dos objetos, isto é, do contexto de continuum

utilitário de objetos doadores de satisfação das minhas vontades, o objeto perde seu próprio

“estatuto de objeto” enquanto tal. Enigma, inominado, a obra artística se apresenta enquanto

forma e conteúdo que busca apreender o que não tem forma ou conteúdo. Pura indicação: eis

aí (o que está além disso)! Como se a apreensão contemplativa (e participativa) da arte não se

contentasse com satisfações parciais, mas buscasse o todo, ainda que se dobrando sobre o

objeto. Eis a tensão que a sublimação provoca e demanda à obra de arte (e que a obra de arte

provoca  à  sublimação):  um passo adiante  só pode levar  à  aniquilação (morte)  do  objeto

enquanto tal,  um passo em retorno e reencontramos o objeto em sua condição de objeto
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sexual, isto é, doador de satisfações  parciais. Trata-se verdadeiramente de uma escolha que

nos impõe a sublimação. Ou bem desligamos os laços (sexuais) que nos conectam ao objeto –

e encontramos no objeto outra coisa que sua satisfação ou utilidade, talvez uma inutilidade

valiosa -, ou recriamos esses laços reconhecendo sua condição parcial – e assim abandona-se,

de modo geral, o ato artístico. O fato é que, nesse contexto, a sublimação impõe à criação o

rearranjo dos modos de ligação ao objeto. 

Esse  rearranjo  dos  modos  de  ligação  ao  objeto  atinge  um ponto  radical  para  as

vanguardas  modernistas  do  campo  artístico  no  século  XX,  culminando  no  desejo  de

destruição  do próprio  objeto  artístico  e,  em última  instância,  do  objeto  enquanto  tal.  As

palavras de Paul Klee em 1915 são absolutamente elucidativas sobre um dos caminhos dessa

destruição: “Mais esse mundo é aterrorizante hoje, por exemplo, mais a arte se faz abstrata,

enquanto  que  um  mundo  afortunado  suscitaria  uma  arte  imanente”  (KLEE  apud

KAUFMANN, 1999, p. 222). Ora, essa dissolução do objeto no campo da arte abstrata é

também, segundo a perspectiva de Klee, uma retirada do interesse pelos objetos do mundo.

Não se trata de um fechamento da arte sobre si mesma, numa espécie de solipsismo radical,

mas trata-se de uma  reconfiguração das possibilidades de laço com o mundo. No mundo

medieval,  onde a  presença de Deus deveria  ser  sentida  em toda parte,  a  arte  retratava  a

plenitude  da  presença  de  Deus  na  figuração  do  homem  em  sua  relação  com  o  mundo

transcendente ou no próprio ato de re-produzir a natureza na criação artística – o artista era

responsável por uma produção da natureza, ainda que de nível inferior, tal qual o próprio

Deus. Num mundo onde não há uma presença que garanta o sentido único e universal em

todos  os  campos  e  direções  da  experiência,  a  arte  está  livre  para  se  retirar  dos  objetos,

produzindo o  visível.  A arte  não tem mais  a  função de representante e  apresentadora  da

plenitude da presença do Outro transcendente e garantidor desse mundo, seja ele qual for. É

nessa direção que aponta a observação de Pierre Kaufmann: “esquecemos muito facilmente,

com efeito, que a dissolução do objeto pela arte não figurativa está organicamente ligada à

retirada do Outro pelo qual esse objeto foi investido de sentido” (KAUFMANN, 1999, p.

222). 

Anos mais tarde,  após o artigo freudiano  O eu e o isso,  Jacques Lacan – em seu

seminário sobre  A ética da psicanálise de 1959/1960 – vai retomar a indicação de Freud

sobre a sublimação, articulando igualmente esse conceito com o conceito de pulsão de morte.

Tendo como ponto de partida a idéia de que “toda arte se caracteriza por um certo modo de

organização em torno [do] vazio”   (LACAN, 1997, p. 162), isto é, de que toda arte é uma
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forma de lidar com o vazio da Coisa; Lacan vai sustentar a ideia de que a sublimação será o

caminho dessexualizado da pulsão que não almeja (através do objeto) alcançar a Coisa, mas a

“produz”. Alça, portanto, como Lacan define a sublimação, o objeto à dignidade da Coisa. 

Dessexualização e pulsão de morte estão no mesmo terreno. Se, para Freud, o impulso

destrutivo da pulsão de morte clama por uma satisfação direta, um retorno ao inanimado; para

Lacan, essa tendência destrutiva,  que desfaz os laços de que goza a pulsão sexual,  é um

impulso ao recomeço, recomeço a partir do nada. Destruindo as ligações do sexual, a pulsão

de morte produz artifícios para criar novos laços, produz um novo vínculo com o objeto,

produzir um recomeço, uma origem nova. Ela é, portanto, criacionista. Mais do que ligada à

destruição,  a  pulsão  de  morte,  em  sua  vertente  sublimatória,  está  ligada  à  criação,  ao

recomeço.  O  que  faz  Lacan  dizer  que  “a  noção  de  pulsão  de  morte  é  uma  sublimação

criacionista”  (LACAN, 1997, p. 260). 

Deste ponto onde a criação aparece como uma forma de lidar com o impossível (a

Coisa),  vamos dar um salto de cerca de 15 anos no ensino de Lacan, chegando até seus

trabalhos do ano de 1975/1976 sobre a literatura de James Joyce. Reencontraremos aí o tema

da  criação  sofrendo  uma  nova  guinada,  de  fôlego  renovado,  a  partir  das  recentes

investigações  lacanianas  daquele  período,  notadamente  em  torno  de  sua  teoria  dos  nós.

Buscamos,  portanto,  a  questão  da  criação  e  chegamos  à  conferência  Joyce,  o  sintoma,

publicada em  Outros escritos e com uma versão (versão que foi proferida verbalmente no

congresso sobre Joyce que aconteceu na Sorbonne) no livro do seminário de Lacan sobre o

sinthoma (LACAN, 1975/1976). 

No princípio dessa conferência, Lacan introduz um termo um tanto obscuro, escrito de

formas múltiplas, e que é atribuído a humanização do LOM (foma homofônica à l’homme, “o

homem” em francês). Não será possível tecer as considerações necessárias para repensar o

uso  desta  espécie  de  sigla  que  remete  a  figura  do  homem depois  de  tantos  anos  de

desenvolvimento de teorias anti-humanistas por parte de Lacan. Nos limitamos a apontar de

esta humanização do LOM está vinculada ao estranho termo “escabelo”. 

O conceito de escabelo será fundamental nesta conferência, a ponto de Lacan afirmar

que é fundamental que ele – o escabelo – aconteça para que alguém possa ser chamado de

homem. Com ele, LOM lomellise, isto é, há um processo de hominização, o homem advém

como tal. No entanto, antes de mais nada, é preciso sublinhar que Lacan brinca e explora este

termo, grafando o escabelo de diversas maneiras, jogando com a homofonia e a pluralidade

de sentidos  que daí  se  produz:  hissecroibeau, hessecabeau, S.K.beau, escabeau.  Ou algo
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como: “Ele se crê belo”, “S que tem beleza”, “SK belo”, entre outros. Lacan toma o conceito

ao “pé da letra”, ou, dito de outro modo, ele se utiliza da letra, da inscrição significante deste

termo, para produzir criações que rearrangem o sentido possível do conceito. Como letra,

como escrita no campo do real, o escabelo não é dotado de um sentido, mas é motor de

criações  possíveis  de  onde  se  produz  sentido.  No  entanto,  é  preciso  salientar,  todas  as

possibilidades  de  leitura  das  muitas  grafias  utilizadas  no  texto  associadas  à  ‘escabelo’

permanecem  imediatamente  associadas  ao  belo,  à  noção  do  belo  que  remete  ao  campo

artístico. Mas, afinal, o que é um escabelo? 

De um ponto de vista lexical, o escabelo é um pequeno banco sem encosto utilizado

como escada para atingir alturas não muito grandes, ou ainda, para descansar ou apoiar uma

parte do corpo, como os pés, por exemplo. E é justamente a partir daí que Lacan vai partir

para pensar o escabelo de que se trata em seu texto. Essa “hominização” que produz LOM,

possibilitada pelo escabelo,  não é nada além de uma espécie  de sustentação daquilo que

oferece a esse LOM o sentido de seu ser, a saber: o corpo. 

Como salienta Heidegger, só o homem se pergunta sobre seu ser (Dasein). Contudo,

para Lacan, a questão do ser não se coloca pelo fato de o homem estar lançado no mundo

entre outros entes e – podendo se ver ele mesmo como um ente entre outros, mas dotado da

questão sobre o fundamento de sua existência –, parte daí para a questão da busca por aquilo

que da linguagem é o mais indeterminado e nebuloso, isto é: o que significa “ser” – hipótese

sustentada em Ser e Tempo. 

Ao contrário, em Lacan, o ser tem uma função que é a de gerenciar o fato de haver

um corpo. “O sentido do ser é presidir o ter”  (LACAN,  2003, p. 561), e, pode-se inferir daí

que LOM tem um corpo que é aquilo com o que ele se relaciona. É importante ressaltar, ele

tem um corpo, mas não é um corpo. A idéia do ser se sustenta apenas e somente enquanto não

a questionamos. Dito de outro modo, enquanto se “ocupa” com o corpo, enquanto é com o

corpo que LOM tem que lidar, ele pode acreditar ser. Ele vive do ser, conforme afirma Lacan,

enquanto tem seu corpo. Enquanto vive do ser, LOM o esvazia. Do mesmo modo como havia

feito em seu seminário sobre A lógica da fantasia (LACAN, 1966/67), Lacan mostra que o

ser serve sempre como sustentação e como apoio para algo que oculte a reflexão sobre o

próprio  ser (e, portanto, que não se torne evidente que essa questão é vazia e impossível).

Com sua fina observação, neste seminário Lacan nos faz ver que aquilo que funciona como a

própria  garantia do  cogito  cartesiano – a certeza do ser, deduzida do ato de pensar: penso,

logo  sou –  parte  da  questão  radical  colocada  sobre  o  pensar  (a  dúvida  hiperbólica  de
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Descartes o faz duvidar de tudo, exceto do fato de que ele duvida, e que, portanto, a dúvida é

um dos modos do pensar) apenas para aproximá-la do ser, sem jamais questionar o próprio

ser! Descartes só pode afirmar o ser, isto é, ter a clareza de que ele é algo que é (res cogitans)

porque, segundo Lacan, ele jamais colocou o  ser em questão. Assim se inaugura a questão

moderna sobre o pensar que lança à penumbra a problemática sobre a questão do ser. No

entanto, ainda que a matriz heideggeriana nesta reflexão de Lacan seja sensível, ele jamais

cede a uma solução no estilo de Heidegger em que se colocaria o esquecimento do ser e sua

pergunta fundamental pelo  Dasein em primeiro plano. Lacan acredita que esta pergunta é

justamente aquilo que há de absurdo. Impossível pensar o ser sem incluir aí a problemática

do corpo. 

Tal qual a questão cartesiana, o fato de LOM ter um corpo e, além disso, ter de se

haver com esse corpo, elide o ser que supostamente o garante. Ora, do fato de o homem ter

um corpo, deduziu-se a alma (Aristóteles). Mas antes de deduzir-se uma alma, é preciso saber

o que “produz” um corpo. Lacan indica que antes do próprio corpo (esfera ou saco, como ele

vai se referir ao corpo em sua suposta consistência) há as três ordens que o determinam, os

três  nós que são trabalhados ao longo do seminário daquele ano.  Para que haja LOM, é

preciso que se escreva essa trindade, essa amarração entre os nós. Portanto, se o homem tem

um  corpo,  é  porque  ele  fala  com  seu  corpo,  ou  seja,  é  porque  esse  corpo  é  efeito

condicionador do modo como real, simbólico e imaginário foram enodados. “O S.K.belo é

aquilo que é condicionado no homem pelo fato de que ele vive do ser (= esvazia o ser)

enquanto tem... seu corpo: só o tem, aliás, a partir disso.”  (LACAN, 2003, p. 561). 

O escabelo é aquilo que sustenta o corpo como produto de uma amarração, ao mesmo

tempo em que é produzido a partir das possibilidades desse corpo. “Já que o homem tem um

corpo, é pelo corpo que se o tem”  (LACAN, 2003, p. 565), isto é, o escabelo é aquilo que

empreende uma amarração que produz corpo, mas é a partir do corpo que se produz essa

amarração. Essa apropriação do corpo, que não faz um “ser do corpo” e, ainda menos, um

controle  racional  sobre  aquilo  que  faz  o  corpo,  é  algo  de  abosolutamente  próprio.  Cada

amarração é característica. Ao apresentar sua pesquisa sobre a santidade, que vai levá-lo a

grafar  o  sintoma como ‘sinthoma’ (sinthome,  que é  também homofônico  a  saint  homme,

‘santo’ em português) Lacan destaca a santidade de Joyce para aproximá-lo desse sintoma

que não é compartilhável porque não está inscrito no campo do símbolo, mas é a condição

para que o simbólico se estruture junto ao real e o imaginário. Esse sinthoma é indizível

porque faz parte das condições que produzem o dito, o corpo, e o indizível no laço que enoda
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R.S.I. O que se pode transmitir do sinthoma, no entanto, é precisamente aquilo que há de

mais próprio e intransmissível, o próprio gozar. Aquilo que faz de um corpo algo que se tem,

o escabelo, é intransmissível e próprio, mas esta via absolutamente particular de gozar, este

gozo que não se universaliza em uma regra geral é o que se transmite nos produtos e obras

daqueles que fazem de seu sinthoma (saint homme) o atestado de sua santidade: 

É que não existe via canônica para a santidade, a despeito do querer dos Santos;
não  há  via  que  os  especifique,  que  faça  dos  santos  uma  espécie.  Há  apenas
escabelastração, mas a castração do escabelo só se realiza pela escapulida. Só há
Santo a não se querer sê-lo, a se renunciar à santidade.  (LACAN, 2003, 563)

O escabelo,  ainda que ligado ao belo,  é uma amarração própria que, além de estar

ligada ao corpo, se liga ainda à obra, à criação artística. Ora, se a sublimação, até então, era o

conceito psicanalítico que havia tomado o monopólio da teorização sobre a criação e a obra

de arte, o escabelo esbarra forçosamente na problemática que pertence à sublimação. Qual é,

afinal, a diferença entre a sublimação e o escabelo em Lacan? Jacques-Alain Miller enfatiza

que escabelo é um nome da sublimação (MILLER apud LACAN, 2007, p. 208). Deste ponto

de vista, ao que parece, o escabelo surge como um caso particular da sublimação. Contudo,

parece-me necessário fazer uma distinção ainda mais refinada. 

Enquanto  a  sublimação  é  um modo  de  lidar  com o  vazio  da  Coisa  pela  via,  por

exemplo, da criação artística; o escabelo, conforme afirma Lacan, diz de uma “escolha”. Não

se trata aqui da escolha da neurose de Freud, mas de uma escolha pela heresia. Heresia que,

sendo  héresie em francês  soa,  em seu tom homofônico,  como o R.S.I.,  os  três  registros

lacanianos (Real, Simbólico e Imaginário). Ora, a escolha possibilitada pelo escabelo é uma

escolha  por um modo próprio de articulação entre real,  simbólico e  imaginário.  Feita  a

“escolha” da articulação dos três registros, Lacan aponta que há uma boa maneira de lidar

com ela: 

A boa maneira é aquela que, por ter reconhecido a natureza o sinthoma, não se
priva de usar isso logicamente, isto é, de usar isso até atingir seu real, até se fartar.
(LACAN, 2007, 16). 

E é isso que Joyce faz. Lacan afirma que “Joyce é o primeiro a saber escabelotar bem,

por  ter  levado  o  escabelo  ao  grau  de  consistência  lógica  em  que  o  mantém,

orgulhartosamente”  (LACAN, 2003, p. 565). Joyce fez do escabelo letra; do sinthoma, arte.

Serviu-se do Pai em sua literatura, fundou um nome que o inscreveu no campo do Outro ao

mesmo tempo em que alcançou o modo de escrita que o faria ser lido e reconhecido por seu

nome  pelas  próximas  gerações.  O  sintoma  nomeado Joyce  –  sinthoma como  avesso  ao

símbolo que faz laço, mas aqui ainda não grafado por Lacan com “th” – é aquele que fez do
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escabelo visível, consistente, no mesmo ato em que produzia sua obra, que produzia o nome

‘Joyce’. 

A sublimação, enquanto fórmula geral daquilo que produz um certo “empuxo-à-obra”

pela  via  do  pulsional  (pulsão  de  morte),  desfazendo  os  laços  do  sexual,  tem  como

contraponto o escabelo, sendo aquilo que faz o laço entre os nós sem uma fórmula geral.

Lacan dá um caráter artístico a criação de si na psicose, ao mesmo tempo em que “psicotiza”

a criação através do escabelo. O efeito disso é que para além da sublimação, a criação não

permanece pautada por uma relação com o objeto e por uma mística da obra de arte que faria

de todo criador um insatisfeito com as satisfações parciais; mas, ao contrário, lança a criação

a uma dimensão inominável, própria à amarração responsável pela huminização do homem.

O mistério da criação artística, via escabelo, é o de como esse gozo inominável pode ser

compartilhado como obra, como produto de uma cultura. O mistério de Joyce é ter feito de

sua obra escabelo, mas evidenciando a operação do escabelo de maneira consistente em seu

próprio escrito. Joyce transformou o que é particular em algo “compartilhável”, fez de seu

gozo, obra. “Ter havido um homem que pensou em [...] dar a fórmula geral do escabelo, é a

isso que chamo Joyce, o Sintoma”  (LACAN, 2003, p. 564).
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Resumo: Este artigo visa analisar dois ensaios críticos de Clemente Greenberg compilados
no livro “Arte e Cultura”, publicado originalmente em 1961, a saber, um sobre “Cézanne” e
outro sobre a primeira fase do Cubismo de Picasso e Braque, o chamado Cubismo Analítico,
no  texto  “Colagem”.  Entendendo  que  Greenberg  conseguiu  dar  palavras  à  experiência
pictórica moderna que os pintores em questão ajudaram a consolidar, buscamos fazer uma
leitura  imanente  de  seus  textos,  escavando nas  palavras  e  nos  quadros  seus  significados
históricos. 

Palavras-chave: Cézanne; Cubismo; Forma-quadro; Pintura Moderna.

Abstract: This work’s aim is to analyze Clement Greenberg’s two critical essays compiled in
“Art and Culture”, originally published in 1961, namely, “Cézanne” and “Colagem”, the last
about Analytical Cubism, first phase of Picasso and Braque’s Cubism. Understanding that
Greenberg  put  in  text  the  modern  pictorial  experience  which  these  painters  helped
consolidate, we aimed an immanent reading of his texts, digging in the words and in the
paintings its historical meanings.

Keywords: Cézanne; Cubism; Modern Painting; Pictorial Form.

Sobre Cézanne

As críticas de Clement Greenberg possuem uma vivacidade inseparável do texto em

si. Assim como as pinturas que analisa – em que a 'verdade' da obra está dentro do quadro e

não  em  vetores  para  o  exterior  –  as  chaves  de  entendimento  de  seu  exercício  estão

entranhadas às palavras escritas. Talvez a causa de tamanha coerência entre determinadas

obras e suas críticas seja uma percepção que se constrói junto com a construção do quadro.

Ou talvez sejam as obras que analisou tão coerentes com seus problemas e soluções que

abriram espaço naturalmente para que um crítico as enxergasse com nitidez. No entanto, o

que mais interessa notar é que as obras que Greenberg acompanhou se fundiram com suas

análises e vice-versa; a parte da história da arte que criticou está definitivamente entrelaçada

ao seu olhar.

Clement Greenberg constrói suas críticas a partir  do pressuposto que o espectador

pode ter uma estrutura intelectual tão construtiva como os planos dos quadros que analisa.

Neste registro, a arte se distancia do gosto estabelecido e cria um pensamento capaz de gerar

um novo paradigma estético. A fatura do quadro, em Cézanne por exemplo, é também uma
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fatura mental;  não se pressupõe, como no Impressionismo,  que o quadro se resolverá na

ordem una da natureza, no equilíbrio dinâmico metafísico – agora o pintor, homem moderno,

dita a ordem da vida.

Sua  incursão  por  Cézanne  nos  abre  os  olhos  para  a  investigação  estereométrica

empreendida  pelo  pintor.  Cézanne  queria  dar  uma  estrutura  tradicional  à  pincelada

espontânea e supostamente mais fiel à natureza dos impressionistas. Seu escopo era utilizar

as cores segundo a impressão dos olhos, abandonando o ilusionismo do chiaro-scuro, mas

oferecer sem truques a estrutura desta nova ilusão; afinal ele sabia, toda pintura é ilusão,

negá-la seria uma ingenuidade que levaria a pintura para fora de si. A postura tecnicista e

construtiva  de  Cézanne  destoa  simetricamente  da  entrega  e  fluidez  dos  impressionistas,

também por isso Greenberg observa a modulação harmônica dos quadros de Manet, enquanto

demonstra a problemática evidente na maior parte das pinturas de Cézanne. O esforço de

estruturar a ilusão da cor natural impressionista traduziu-se em investigação ótico-espacial:

cada curva de um volume corresponde a um novo espaço do objeto, portanto a uma nova

tonalidade que entra em acordo com o olho. A assertiva de Greenberg “[Cézanne buscou]

obter  primeiramente  massa  e  volume,  e  como  seu  subproduto  a  profundidade  espacial”

(GREENBERG, 1996, p. 67) expõe a percepção central do pintor: o espaço não é ilusão

perspectiva, não é um todo a priori que sobrevive intacto à representação pictórica; o espaço

é multifacetado, cheio de sub-vidas ativas – o pintor faz um pacto com sua própria visada,

não  com  uma  totalidade  única.  A exposição  destas  'sub-vidas'  talvez  seja  o  motivo  da

vibração infinita dos quadros de Cézanne; o olho do pintor ativa uma superfície que se ativa

de volta para ele – ele ao mesmo tempo cria e representa este retorno da superfície. 

Toda a prática de Cézanne, como nos mostrou Greenberg, se envolve com problemas

de superfície e plano na pintura. Quando Cézanne consegue traduzir o conteúdo visível do

mundo na tela, está usando um idioma diferente para expressar a mensagem que recebeu,

como se tudo que o ser humano apreendesse viesse pela via da linguagem. Se a realidade tem

objetos e espaço, esta realidade pode ser refeita na tela sem perder a vida. A tradução do

espaço  real  é  o  plano  pictórico;  assim  como  o  primeiro,  o  último  é  construído  a  cada

momento  pela  sensibilidade  humana,  a  subjetividade  do  homem  em  contato  com  os

instrumentos  fisiológicos  e  concretos  é  quem vê  o  mundo,  a  natureza  é  o  meio  para  a

consciência. As diferenças de espaço e superfície são diversas e simultâneas experiências da

cognição,  assim  como  a  diferença  entre  concreto  e  abstrato  pode  ser  uma  questão  de

distância. O espaço, obviamente, é ditado pelo tempo: eu sei que um objeto está longe porque
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sei o tempo que levarei até chegar nele. A superfície é como o mundo, dentro do espaço-

tempo, se apresenta para nossa visão. Cézanne percebeu como uma percepção dita a outra e

vice-versa – a superfície no espaço (ex. uma bola ao longe) é realidade na mesma medida que

o é o espaço na superfície (ex. a tridimensionalidade da bola). Sua constante tentativa foi

fazer ambas sensibilidades coincidirem no quadro como coincidem na realidade. E por isso a

textura e associações táteis são também variações da percepção espacial.

Talvez por compreender que a ambição de Cézanne era fazer o olho ver o quadro, sob

os meios da pintura; como o olho vê o mundo, sob os meios da natureza; fazer coincidir

plano e superfície como espaço e superfície coincidem; e por admitir a intenção do pintor na

lógica  de  sua  obra40,  Greenberg  diz  que  somente  seus  últimos  quadros  se  realizam

plenamente. Aqui nos perguntamos se o crítico prevê uma estrutura planar com suas próprias

leis ou se aceita o plano como pura construção imaginária. Talvez ambos. Quando ele disserta

sobre a unidade pictórica dos antigos mestres, dizendo que 

[…] o olho deveria ser conduzido através de um sistema ritmicamente organizado
de  convexidades  e  concavidades  no  qual  gradações  variadas  de  luz  e  sombra,
indicando reentrância e saliência, eram dispostas em torno de pontos de interesse
(GREENBERG, 1996, p. 66).

está indicando que esta estrutura planar era a da luz e sombra e não das cores, como se tornou

posteriormente. Talvez ele considere o plano como a visada do homem sobre o mundo; pode

infinitamente variar,  mas sempre  proporcionará  um sentido  unificado,  um sentido  que se

conecta  com  o  sujeito.  Talvez  ele  sinta  que  cada  ser  humano  guarda  dentro  de  si  um

sentimento  de unidade,  apesar  de  toda multiplicidade da vida;  um nexo que permite  sua

existência no mundo, uma memória que impede o indivíduo de esfacelar-se a cada mudança

de cena. Talvez acredite que uma grande obra de arte seja capaz de produzir um eco nesta

memória do homem; que apesar de não ser criação natural, encontra seu lugar nas múltiplas

ordens universais, sem entrar na entropia.

Greenberg julga que o meio de Cézanne se realiza mais freqüentemente nas

pinturas feitas em seus últimos quinze anos de vida. Ele diz: 

O artista parece relaxar sua exigência de exatidão […].
[…]
Circulam mais ar e luz através do espaço imaginado. 
[…]
A monumentalidade não é mais assegurada ao preço de uma falta de ar sufocante. 
(GREENBERG, 1996, p. 70). 

40 Um precedente que ele não abre a qualquer artista, vide sua crítica sobre Kandinsky In  “Arte e Cultura”,
1996.
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Sobre este aspecto, o crítico parece pensar que o plano nunca poderá ser representação digna

do espaço real se a ação criativa não estiver conectada com um ritmo vivo de execução. A

técnica pura, 'execução exata' pressupõe uma ação tensa, deveras calculada, que sufoca a tela

porque está sufocado o pintor. Portanto, talvez Greenberg aceite que o plano pictórico seja

sempre imaginário, sem uma estrutura a priori, mas a estrutura espacial criada/ ou percebida

pela  mente  deve  se executar  com beleza  e  harmonia,  preceitos  tão  tradicionais  quanto  a

história da pintura.

Voltando à pergunta “se o crítico prevê uma estrutura planar com suas próprias

leis ou se aceita o plano como pura construção imaginária” e à resposta “ambos”, entendemos

que a estrutura planar só se realiza na imaginação e na cognição do homem, portanto não

existe em si, com leis independentes à percepção ativa do homem. No entanto, ele pressupõe

uma  organicidade  na  vida,  regida  por  algum equilíbrio  com o  qual  o  artista  deve  estar

conectado ao realizar sua criação. “Se tivesse morrido em 1890, Cézanne ainda seria enorme,

mas mais em inovação do que em realização.” (GREENBERG, 1996, p. 71), aqui Greenberg

reconhece a grande empreitada que é a construção imaginária do plano, um primeiro passo

que faz toda a história se mover, que abre um degrau na realidade; esforço refletido e bem-

sucedido  de  desenhar  uma  nova  apreensão  do  sensível  através  da  pintura.  Mas  tal

empreendimento se torna triunfal, plenamente realizado quando o pintor deixa sua descoberta

fluir na ordem do universo; quando é estabelecido o acordo entre o quadro e o sujeito, e nasce

um novo belo como síntese.

Sobre o Cubismo

Seguindo o desenvolvimento da crítica sobre Cézanne, entramos no artigo Colagem.

Greenberg mostra o tour de force do Cubismo analítico de Picasso e Braque de planificar ao

máximo a representação tridimensional e depois seus artifícios para não perdê-la. O projeto

do Cubismo, de início, era: 

obter resultados esculturais por meios estritamente não esculturais […] A pintura
precisava proclamar e não fingir negá-lo – o fato físico de que ela era plana, ainda
que ao mesmo tempo tivesse de superar esta planaridade proclamada como um
fato estético e continuar a relatar a natureza. (GREENBERG, 1996, p. 85)

Uma  busca  semelhante  à  de  Cézanne,  com  a  diferença  que  os  cubistas  não  buscavam

estruturar o plano pictórico através da cor, mas através de ritmos de silhuetas, uma espécie de

reposicionamento no uso da luz e  sombra;  e também por um caminho inverso,  enquanto
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Cézanne tinha a cor chapada e buscava reescavar a profundidade na pintura, Picasso e Braque

tinham a representação do mundo como algo já a priori tridimensional, portanto buscavam

recriá-lo na tela e como tela.

Recriar o mundo como tela demonstra a autonomia adquirida pelo homem moderno. A

forma pictórica é uma patente humana,  por isso tem a liberdade de ser  feita  com meios

mentais e manuais; fazer um quadro é o mesmo que fazer uma cadeira, são materializações da

ideia.  Da mesma maneira que uma cadeira tem o sentido de servir  de assento,  Picasso e

Braque perceberam que a pintura tem o sentido de representar o mundo visível, seu objeto é o

que está disponível à visão, não ao toque, ao paladar, à audição ou ao sonho. Por isso optaram

por recriar o mundo visível; não faria sentido criar um mundo de figuração abstrata, ele seria

apenas  uma  elucubração  psicológica  individual,  seria  fantasia  e  não  concretude  que

transforma  a  visão.  Esta  é  a  razão  de  nunca  terem  abandonado  a  figuração.  Segundo

Greenberg, a empreitada cubista foi de uma abstração muito mais potente do que a abstração

apenas figurativa de Wassily Kandinsky, que apesar do esforço honesto, nunca entendeu a

forma-quadro.  

Tomando  a  tela  como  a  realidade  bidimensional  do  mundo,  Picasso  e  Braque

começaram a  construir  a  forma tridimensional  através  de milhares  de  camadas  planas;  o

espaço de profundidade é somente o que há entre um feixe e outro, não há linha curva, não há

desenho de volume.  Homem com violão (Braque, 1911) [fig. 1] é um homem-quadro, algo

como um Frankenstein; a tela encarada em sua natureza deixa de ser virtual e torna-se real,

cada pincelada é uma nova superfície plana, e assim ela pulsa em sua condição verdadeira. A

tabula-rasa é reconstruída a cada momento, não fica submersa sob as camadas de tinta; por

isso, inclusive, o uso da cor é suprimido: a cor na tela não é a cor no mundo, é apenas um

correspondente fictício para o sensível.

39



Revista A! n.2, 2014/02 

Este rumo que tomavam Picasso e Braque chegava perto do grau-zero da planaridade;

construir a profundidade para os lados iria definitivamente sacrificá-la em algum momento.

Por isso começaram a aventura da colagem. Greenberg nos faz ver como a colagem foi parte

intrínseca do processo de ativação do “plano superficial”; como ela criou um novo paradigma

dentro  do  quadro  em que  representação  e  ilusão  tornaram-se  categorias  separadas.  Para

enfatizar o espaço pictórico que a superfície pintada (a 'planaridade cubista') estava quase

abandonando, Picasso e Braque começaram a inserir tradicionais  trompe l'oeil na tela. Este

recurso ilusório reafirmava o caráter não ilusório da representação cubista; pretendia-se ativar

a profundidade absoluta do quadro e fazer a quase superficial forma cubista voltar para sua

condição de representação, de pintura ativa, não de tinta morta. A frase de Greenberg diz por

si  mesma: “As formas cubistas são convertidas na ilusão de uma pintura dentro de uma

pintura.” (GREENBERG, 1996, p. 86).

Na seqüência de  Colagem, Greenberg ensaia sobre como este artifício, na tentativa

contínua de reestabelecer a profundidade do quadro por contraste com o material afixado,

acaba por enfatizar a planaridade como o traço mais absoluto das obras.

[…] o artifício se volta contra ele mesmo: a ilusão de profundidade torna-se
ainda  mais  precária  do  que  antes.  Em  vez  de  isolar  o  plano  literal,
especificando-o e circunscrevendo-o, o papel ou tecido afixado o liberta e o

40

Fig. 1



Revista A! n.2, 2014/02 

expande,  e  ao  artista  parece  não  restar  nada  além  desse  aplainamento  não
pintado com o qual ele pode tanto começar como terminar sua pintura. Assim, o
que resta para a tela é projetar seu plano à frente da superfície, mas agora em
um espaço óptico e não mais pictórico. Os papéis e pedaços de tecido colados à
tela entraram em um jogo desengonçado com as pinceladas, levando a parte que
eles queriam dar profundidade a um nível ainda mais plano que chegava a saltar
para fora da tela, em uma tridimensionalidade inversa (GREENBERG, 1996, p.
89).  

Desta feita, Greenberg nos mostra como Picasso e Braque — agora já mais o primeiro

— passam a entender  a separação entre  ilusão e  representação. O caminho da  ilusão,  da

manipulação  dos  diversos  planos  da  tela,  levaria  necessariamente  ao  abstracionismo,

enquanto a representação do ‘mundo real’ manteria a tensão com uma tradição pictórica da

visualidade. A partir disto, da fundamental experiência com a colagem, Picasso agora distante

de Braque, começa o caminho do Cubismo sintético.

O cubismo analítico chegou ao fim com a colagem, mas não de forma definitiva; nem

o  cubismo  sintético  começou  inteiramente  com  ela.  Só  quando  a  colagem  havia  sido

exaustivamente  traduzida  para  cores  a  óleo,  e  transformada  por  essa  tradução,  é  que  o

cubismo  tornou-se  uma  questão  de  cor  positiva  e  silhuetas  aplainadas  e  engatadas,  cuja

legibilidade  e  cujo  posicionamento  criavam  alusões  a,  senão  ilusões  de,  identidade

inequivocamente tridimensionais (GREENBERG, 1996, p. 93).

Considerações finais

Há em comum entre Cézanne, Picasso e Braque a construção do quadro em planos

tais  quais  a  realidade  da  tela  —  bidimensionais;  inaugura-se  (na  verdade  desde  os

impressionistas) uma espécie de recepção visual do mundo, em que a luz entra pelos olhos e

refaz a apreensão que temos da realidade, ao invés de reafirmar uma qualidade pictórica de

observar a natureza por cálculos matemáticos — tanto de perspectiva, como de anatomia —

com fins de reprodução de volume e profundidade. A pintura passou a tratar do movimento

entre a retina e a luz no lugar de ignorar o papel físico do olho,  e portanto,  do olhar.  A

investigação ótico-espacial de Cézanne torna-se investigação espaçotemporal no Cubismo.

Cézanne,  como  diz  Jonathan  Crary,  “implica  não  só  a  possibilidade  de  chegar  à

condição de  um cego  que  subitamente  recuperou a  visão,  mas,  e  mais  importante,  a  de

conservar  essa  'inocência'  permanentemente”41.  O  pintor  enxerga  uma  multiplicidade  de

41 CRARY, Jonathan. Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX. Ed. Contraponto. Rio de
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formas  que  oscilam  entre  o  absurdo  e  a  compreensão  visual,  entre  cores  e  superfícies

aleatórias e uma cognição que sintetiza a paisagem. A cor, em seus quadros, é construtiva; em

seu desenho não prevalece a linha, o escorço; o espaço é recriado na tela através de estímulos

de cores.

Quando Picasso e Braque abandonam as tonalidades positivas para trabalhar com tons

neutros e suas silhuetas, estão buscando planificar objetos de modo que sua aparição na tela

seja  um todo simultâneo.  O volume no espaço  possui  um tempo,  um objeto  precisa  ser

contornado para  ser  visto inteiramente.  Enquanto  Cézanne buscava  ainda  a  profundidade

espacial  no  quadro,  o  cubismo  queria  conseguir  o  máximo  de  planificação  mantendo  a

capacidade de discernimento do objeto.

O interessante é  notar  como as  buscas  dos  três  pintores  podem ser  opostas  e,  ao

mesmo tempo,  entrelaçadas  em processos quase idênticos.  Apesar da sempre mencionada

herança de Cézanne a Picasso e Braque, a riqueza dos detalhes e precisão nas palavras de

Clement Greenberg faz com que o leitor acompanhe, entre o ver e o pensar, o movimento

desta forma moderna que se construía.

Referências:

CRARY,  Jonathan.  Técnicas  do  observador:  visão  e  modernidade  no  século  XIX.  Ed.
Contraponto. Rio de Janeiro, 2012.

GREENBERG, Clement. Arte e Cultura. Ensaios Críticos. Editora Ática. São Paulo, 1996. 

Janeiro, 2012.

42



Revista A! n.2, 2014/02 

A TRANSGRESSÃO DO INFINITO: UMA DECOLAGEM PELA ARTE
REVOLUCIONÁRIA RUSSA

Pedro Guilherme Freire
Doutorando em Poética pelo Programa de Ciência da Literatura da FL/UFRJ

Membro do Grupo de Educação Popular (GEP).

Resumo: Este ensaio busca pensar os caminhos que aproximam e que levam ao encontro – à
cidade comum - entre as vanguardas artísticas russas nas duas primeiras décadas do século
XX, quando o país foi atravessado por revoluções, guerras, e diversos grupos artísticos e
políticos lançaram-se à tarefa de destruição do velho mundo. Apesar de seguirem, às vezes,
caminhos distintos, as obras de Velímir Khlébnikov, Kazímir Maliévitch, Vladímir Tátlin,
Liubóv  Popova,  Borís  Pasternak,  Aleksandr  Ródtchenko,  Vladímir  Maiakóvski,  Aleksei
Krutchônikh,  El  Lissítski,  Vsévolod  Meierhold,  Serguei  Eisenstein,  Dziga  Vertov,  Isaac
Bábel, Mikhail Matiúchin, entre tantas outras, foram marcadas por uma força revolucionária
que pôs em questão as “fronteiras estéticas”, o pensamento teórico e a arte acadêmica, o ideal
da  contemplação  e  do  “homem  de  gosto”,  o  que  resultou  no  confronto  violento  destas
“máquinas de guerra” – expresso nos diversos suicídios, assassinatos e expurgos – tanto com
as velhas formas do mundo burguês como com os gostos conservadores dos “guardiões” do
Estado soviético.

Percorrendo obras e ensaios teóricos – muitos destes traduzidos pelo próprio autor -, mais
importante, para este ensaio, que as divergências entre a pintura suprematista de Maliévitch e
os contra-relevos de Tátlin, ou destas duas construções e as foto-montagens de Ródtchenko,
os  desingners de El Lissítski,  os primeiros poemas futuristas e os cartazes e  faktografias
construtivistas, é deixar-viver uma experiência profundamente radical e nova, marcada pela
inventividade e pela rebeldia, e que relacionou numa perspectiva revolucionária arte e vida,
arte e política, liberdade e futuro, numa viagem rumo à transgressão do infinito.

Palavras-chaves: Arte; Forma; Resistência; Revolução; Vanguarda. 

Abstract:  This essay aims to reflect upon the roads bringing close the Russian avant-garde
artists of the first two decades of the 20 th century and leading to their encounter – to the
common city – when the country was stage to wars and revolutions, and many artistic and
political  groups  tasked  themselves  with  destroying  the  old  world.  Although  flollowing
seemingly different paths sometimes, the works of Velímir Khlebnikov, Kazímir Malevich,
Vladímir  Tatlin,  Lyubov  Popova,  Borís  Pasternak,  Aleksander  Rodchenko,  Vladímir
Mayakovsky,  Aleksei  Kruchonykh,  El  Lissítzky,  Vsevolod Meyerhold,  Sergey Eisenstein,
Dziga  Vertov,  Isaac  Babel,  Mikhail  Matyushin,  among  many  others,  were  marked  by  a
revolutionary  force  that  challenged  the  “aesthetic  boundaries”,  theoretical  thought  and
academic art, the ideal of contemplation and of the “man of taste”, the result of which was
violent confrontation of these “war machines” – evidenced by the various suicides, murders
and purges – with both the old forms of burgeois world and the conservative tastes of the
“guardians” of Soviet state. 

Going through art works and theorietical essays – many of them translated by the author
himself – what is more important for this essay than the differences between the suprematist
paintings  of  Malevich and Tatlin's  counter-reliefs,  or  between both constructions  and the
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photomontage of  Rodchenko,  the design of El  Lissitzky,  the first  futurist  poems and the
constructivist faktographies and posters, is the let-live a deeply new and radical experience,
marked  by inventiveness  and  rebelliouness,  through  which  art  and  life,  art  and  politics,
freedom  and  future  were  connected  in  a  revolutionary  point  of  view,  in  a  voyage  into
transgression of the infinite.   

Keywords: Art; Form; Resistence; Revolution; Vanguard. 

O fim da arte acadêmica e da estética como gosto burguês

Escarraram sobre ele o moderno.
Pasternak

Um  homem  comum,  morno,  encosto  no  quarto  diante  do  médico.  Com  a  porta

fechada, um silêncio raso, para fora. Óssip Dimov, médico em dois hospitais, morreu casado

com Olga Ivânova, “livre e mimada pelo destino”, imagem de todos os fetiches com as artes.

Amante e aluna do pintor Riabóvski, foi figura decorativa de um círculo que atribuía à arte o

culto da beleza, do encanto, da inconstância. Buscando brilhar com o “extraordinário” uma

vida vazia, vaga, encontrou no morto mudo, coberto em sua cama, a mediocridade de sua

história, a medida murcha, feito os fios de uma bainha.

Ventoinha, conto escrito por Tchékhov em 1891, apresenta com a riqueza de seu texto

o  cenário  artístico  da  Rússia  quando  do  nascimento,  ainda  na  primeira  década,  dos

movimentos  de vanguarda na arte  russa.  Os salões  promovidos por Olga Ivânova,  ou os

ideais  de  Stepan  Stiepânovitch,  personagem  de  Os  Demônios,  foram  enfrentados

agressivamente, como dizia Maiakóvski, por jovens artistas que “não tinham nada a perder”

(1923):  coloriam  seus  rostos  com  bichos,  esbanjavam  blusas  e  socos,  explodiam  cafés,

escolas, e com uma “natureza beliciosa” (EISENSTEIN, 1987, p. 133) agitavam revoltas e

utopias  em óperas,  cartazes,  jazz-bands,  filmes,  foto-montagens,  espetáculos  no  front  de

guerra, entre “proletários voadores” e bomba nos olhos.
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Fig. 1: o cartaz “Derrotem os Brancos com a 
Cunha Vermelha” (1919), de El Lissítski

Fig. 2: o quadro suprematista de 
Kazímir Maliévitch, “Cruz negra 
sobre Oval Vermelha” (anos 20)

Quaisquer que sejam as áreas artísticas e os movimentos de vanguarda na Rússia do

início do século XX, todos tentaram superar as formas e os limites que a academia atribuía à

arte: seja com o fim da figuração ou da pintura de cavalete, com o fim do quadro, com o

nascimento do poema nos cartazes, da poesia no jornal, da marcha na música, da música na

rua, do cenário aberto, do cinema na praça, todos acreditavam que a arte não se voltava para

si mesma, não estava fechada num círculo restrito: “nós não estetizamos, fazendo as coisas

por amor próprio”, escrevia Maiakóvski em Za tchtó boriétcia Lef (Pelo quê luta Lef?), artigo

lançado  na  1ª  edição  da  revista  em  1923.  Em  contraposição  à  encenação  de  fundo

psicológico,  Meierhold liberava os impulsos agressivos  e grotescos  no teatro de agitação

política (lançando seus atores biomecânicos nos macacões operários, as prozodeja); Tátlin

defendia o princípio da utilidade (tsieliesoobráznost)  e  da obra como construção da vida

(jizniestroienia); Ródtchenko, com suas foto-montagens, trabalhava com a des-automatização

da  percepção,  enquanto  Dziga  Vertov  corria  a  cidade  com  seus  “cines-olhos”  e  olhos

“radiofônicos”  e  Eisenstein  convocava  a  revolução  com  suas  montagens  de  impacto  e

choque.

Mesmo aqueles que foram acusados (injustamente) de defenderam a arte pela arte, ou

a forma pela forma, como é o caso de Maliévitch, acreditaram que a arte deveria ser aberta e

despertar da vida – “Reconhecer a vida como um caminho auxiliar alimentar para o nosso

movimento  principal”  (2007,  p.  80)  -  estimulando  novas  relações  políticas  entre  seres

humanos livres. A experiência dos Svomas, dos Ateliês Artísticos Livres, onde Malévitch foi
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professor, expressa os sonhos e os acúmulos das vanguardas artísticas de esquerda. Com a

revolução de Outubro e o predomínio das vanguardas no universo cultural,

As principais escolas de artes russas – Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura e
Academia Imperial das Belas Artes – foram transformadas em Ateliês Artísticos
Livres (Svomas),  nos quais os artistas de vanguarda ganharam um espaço para
atuar como professores e, como mestres dos ateliês, pensaram com os alunos o
problema e o processo da criação artística. (DUNAEVA, 2007, p. 17).

Nestes  ateliês,  inspirados  pela  experiência  libertária  dos  soviets e  outras  instituições

revolucionárias  independentes  e  de  poder  popular,  se  travou  uma  luta  violenta  contra  a

academia e a velha arte. Em 1919, Maliévitch conclamava: “Transferir para a previdência

social  todos  os  trabalhadores  das  artes  acadêmicas  como  deficientes  velhadores  do

movimento  econômico”  (2007,  p.  80).  Os  artistas  da  Lef exaltavam  sua  luta  contra  os

intelectuais  acadêmicos  e  toda  forma  de  “esteticismo”:  “Nós  enviamos  os  alunos  para  o

assalto da academia” (MAIAKÓVSKI, 1923). Apesar da força que estas novas instituições

tiveram, as escolas acadêmicas, no entanto, tiveram apenas um fim provisório, pois com a

própria vitória do Estado sobre a revolução, contra a sua força principal – os  soviets,  os

conselhos  -,  que  resultou  não  apenas  na  morte  da  vanguarda  artística,  mas  dos  grupos

operários e camponeses mais à esquerda e libertários (como anarquistas e “comunistas de

esquerda”)42, as instituições da “velha cultura”, a “velharia”, como escreviam os futuristas,

ganhou força e prestígio:

[…] após o extermínio das vanguardas pelo Estado soviético, as Academias de
Belas  Artes  ganham  uma  vida  nova  e  a  narração  glorificante,  grandiosa,
falsificadora, o discurso especulativo volta com o realismo socialista: a doutrina
oficial das artes, o porta-voz da ideologia, o único e verdadeiro estilo, na visão dos
governantes (DUNAEVA, 2007, p. 17).

42 A partir  de  1918,  os  soviets,  sindicatos  e  outras  instituições  começam  a  ser  controlados  e
subordinados ao comitê central do partido bolchevique. Criticando esta postura, anarquistas, membros
da  “Oposição  operária”  e  “socialistas  revolucionários  de  esquerda”  passam a  ser  perseguidos  ou
eliminados. Os casos mais emblemáticos de resistência e repressão foram a “Makhnovitchina” – a luta
dos  camponeses  anarquistas  e  ucranianos  de  Gulai  Polé,  que  em 1919  foram massacrados  pelo
Exército  Vermelho  –  e  a  “revolta  de  Constradt”  (1921).  Makhno  descreveu  desse  modo  a
“Insurreição” dos operários e marinheiros de Kronsdtadt: “7 de março de 1921. 18h45. À noite, em
Kronstadt,  foi  aberto,  como  um furacão,  o  fogo  de  artilharia.  Era  natural,  e  indispensável,  que
Kronstadt revolucionária se defendesse.  E defenderam-se, por si e pelos outros. Sim, pois a defesa de
Kronstadt era a defesa do direito de todos os trabalhadores que reivindicavam que as autoridades
bolcheviques deixassem de exercer a tirania sobre eles. - Sua luta refletiu-se nos corações de toda a
Rússia oprimida. Ela estava pronta para apoiá-los nessa defesa justa e heroica. Mas, nesta época, ela
já tinha sido escravizada, acorrentada nas algemas repressivas do Exército Vermelho e das tropas da
Tcheka  (1926).  Tragtemberg  assinala  que,  “no  real,  o  proletariado  russo  perdera  o  controle  das
fábricas, dirigidas por delegados do estado, a insurreição camponesa autogestionária da Ucrânia, que
derrotara  os  generais  Denikin e  Wrangel,  foi  contida pelo Exército  Vermelho,  e  a  insurreição de
Kronstadt, que definia um programa de objetivos socialistas e libertários, foi selvagemente reprimida
pelo bolchevismo” (p. 104).
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Com a mudança nas relações de poder, os laboratórios artísticos, as escolas de arte livres e os

institutos de cultura artística “passaram a depender do Estado, que começou a ditar as normas

de funcionamento e  a  direção ideológica,  encontrando na produção artística um meio de

dominação cultural, em vez de espaços onde a liberdade poderia ser exercida” (p. 18). Como

lembram  os  membros  da  Lef,  “gradualmente,  desiludindo-se  em  duas  semanas  com  a

existência do poder soviético, os acadêmicos começaram sozinhos e em grupos a bater na

porta dos comissariados”. Conseguindo pastas governamentais ou partindo para a Europa,

“iniciaram a perseguição da arte de esquerda” (MAIAKÓVSKI, 1923), o que resultou na

demissão de alguns diretores dos institutos onde trabalhavam e no boicote e perseguição a

algumas revistas como a “Arte da comuna”, órgão dos futuristas. Ossíp Brik lembra que após

“os primeiros números dos futuristas, surgiram no Comissariado tendências conservadoras”,

que  assumiram como  escândalo  os  versos  de  Maiakóvski  que  incitavam o  incêndio  dos

museus (1927) -, o que “mereceu”, inclusive, uma resposta de Lunachárski – Comissário do

Povo para instrução (Narkompros) - no artigo “Uma colher de antídoto” (Lojda protiboiadia).

A luta  contra  a  arte  acadêmica  na  Rússia  atingiu  diversos  planos.  Contra  uma

percepção  da  obra  de  arte  como fruição  desinteressada  ou  expressão  individuada de  um

sujeito sem conteúdo, dois traços do que Agamben chamou como o “período estético da obra

de arte” (2012), os futuristas, desde o tempo dos rostos pintados e da blusa amarela, lançaram

uma “arte terrorista”, agressiva, amarrada a criação da vida. Não foi à toa que Maliévitch

escreveu, em 1918, que “cubismo e futurismo foram movimentos revolucionários na arte, que

anteciparam  a  revolução  da  vida  econômica  e  política  em  1917”  (2007,  p.  41)  e  que

Eisenstein lembrou as mãos lançadas ao alto e os gestos bruscos de Meierhold – o “mágico e

bruxo do teatro” - na encenação da peça  Mascarada, às vésperas da Revolução (1987, p.

126). Na percepção das vanguardas russas, “a evolução e a revolução na arte têm o mesmo

objetivo:  atingir  a  união  da  criação,  a  constituição  dos  signos,  em  vez  da  imitação  da

natureza” (MALIÉVITCH, p. 41-42). Sua relação não se dá por conta de um reflexo da “base

material” na “superestrutura”, mas, como percebeu o filósofo Jacques Rancière (2009, p. 23),

pelo encontro comum de duas forças e suas descobertas:

Não é a febre revolucionária ambiente que faz de Malevitch ao mesmo tempo o
autor do Quadrado preto sobre fundo branco e o arauto revolucionário das “novas
formas de vida”.  E não é um ideal  teatral  do novo homem que sela  a aliança
momentânea entre políticas e artistas revolucionários. É, antes, na interface criada
entre “suportes” diferentes, nos laços tecidos entre o poema e sua tipografia ou
ilustração, entre o teatro e seus decoradores ou grafistas, entre o objeto decorativo
e o poema,  que se  forma essa  “novidade” que vai  ligar  o  artista,  que abole  a
figuração, ao revolucionário, inventor da vida nova.
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Como parte desta percepção da arte e da política como duas estradas apontadas para a mesma

luz, havia um consenso, entre as vanguardas, de que a produção ou reflexo do belo, como

aparece  no  conto  de  Tchékhov,  não  era  o  definidor  da  arte,  mas  uma força  possível  de

(re)construção da vida:“Lef - não acaricia o ouvido nem o olho – e a arte de representar a vida

substitui  pelo  trabalho  de  construção  da  vida”  (MAIAKÓVSKI,  1927)  O  artista,

independente da tendência de vanguarda,  era sempre um operário,  um construtor,  seja ao

produzir  objetos úteis,  do dia-a-dia,  ou ao procurar a sensibilidade pura e a  “experiência

originária”,  como  almejava  Maliévitch.  A procura  da  beleza  devia  ser  substituída  pela

economia, o enfeite pela construção, pela engenharia, pela simplicidade. “E seu pensamento

criativo  há  tempos  foge  dos  entrelaçamentos  confusos,  dos  adornos,  talvez  belos  e  bem

compostos, para uma simples expressão econômica do ato energético. Assim, todas as somas

de tal ato se constituem não pelo imperativo estético, mas pelo econômico” (MALIÉVITCH,

2007, p. 27).

O princípio da economia,  inclusive,  era  um dos aspectos que fizeram Maiakóvski

saudar Tchékhov “como a um membro da dinastia dos ‘Reis da Palavra” (1984: p. 140), o

primeiro “a exigir de cada um dos passos da vida a sua expressão vocabular” (p. 144). Antes

dele, diz, a arte era pensada como um ideal sagrado, uma atividade sublime, mística, oposta

ao cotidiano e às experiências comuns: “A noção de beleza deteve-se em seu crescimento,

rompeu com a vida e se declarou eterna e imortal” (Idem). Nas estórias curtas de Tchékhov,

ao contrário da prolixidade burguesa, a palavra é sempre escolhida com precisão, detalhe,

cuidado. No fluxo das linhas, não há exagero, erro, excesso: “A linguagem de Tchekhov é

determinada como um ‘Bom dia’ e  simples  como ‘Quero  um copo de  chá”  (p.  146).  A

palavra, a vírgula, o silêncio, o começo, são sempre a partir do ponto preciso. Daí, a concisão

e equilíbrio da sua narrativa, “o grito apressado que irrompe do futuro: ‘Economia!” (p. 146).

Antecipando algumas técnicas que serão desenvolvidas pela vanguarda russa, em seus textos

sobe a faca, a lâmina, que corta a frase – “Quando batem três horas, apaga a luz e vai para o

quarto  de  dormir.  Não  tem sono”  (TCHEKHOV,  1978,  p.  186)  –  e  apressa  o  tempo  –

“Cachorros perseguiram-no latindo, um mujique gritou alhures atrás dele, o ar assobiou-lhe

nos  ouvidos,  e  Ivan  Dmítritch  teve  a  impressão  de  que  a  violência  do  mundo  inteiro

concentrava-se atrás das suas costas e perseguia-o” (TCHEKHOV, 1978, p. 172). 

Esta concisão foi carregada ao extremo na narrativa crua e violenta de Isaac Bábel,

considerada por Maiakóvski como a melhor expressão da prosa revolucionária produzida pela

arte de esquerda.  Nos contos de Bábel, torturado e fuzilado a mando de Stálin em 1940,
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imagens brutas, terríveis – olhos arrancados, balas na garganta, animais enforcados, soldados

famintos, crianças doentes, restos humanos – metralham a apatia do leitor. Sua vastidão de

imagens e adjetivos forjada com sucessivas comparações – “um sol alaranjado rola pelo céu

como uma cabeça decepada” (p. 21); “o granito da calçada está limpo como o crânio de um

morto” (p. 55), “a lua pendia sobre o quintal como um brinco barato” (p. 62), “a terra jazia

como o dorso de um gato coberto do pelo brilhante dos trigais” (p. 70), etc. -, não dá uma

dimensão simbolista ou romântica ao texto. Este, apesar das mil roupas, é sempre cru, nu,

osso. O narrador é sempre seco, raso, reto. Um toureiro desértico, “de punhos secos de fibra”,

que  aprendeu  “como domar  a  explosão/  com mão  serena  e  contida,/  sem deixar  que  se

derrame / a flor que traz escondida” (MELO NETO, 1986, p. 258).

O princípio da economia, desenvolvendo-se, levou a geometrização das formas na arte

de vanguarda russa: “A nova complexidade do caminho atual da arte e da redução consciente

dos objetos aos meios científicos geométricos tornaram-se evidentemente necessárias para a

criação do sistema de movimento das novas construções...” (MALIÉVITCH, 2007, p. 37). Na

pintura,  o  mundo assistiu  a  criação do “quadrado negro”,  de Maliévitch,  à “precisão das

fórmulas matemáticas”, na poesia de Maiakóvski, à sintaxe dinâmica de Pasternak, aos cubos

e  formas exatas  nos  cenários  de  Popova,  ao treinamento  corporal  industrial-mecânico de

Meierhold, à concisão das montagens e novos ideogramas de Eisenstein, aos sistemas visuais

“computadorizados” de Ródtchenko, El Lissítski, entre tantas outras aventuras “econômicas”.

Próximos por uma sede angustiada pelo infinito e por uma fome de vida, os artistas de

vanguarda, mesmo com suas diferenças, foram percebendo a importância de atuar juntos e

dar forma à revolução que acreditavam. Maiakóvski, por exemplo, talvez aquele que tenha

mais se dedicado à articulação da arte de esquerda (e à construção de um artista completo,

“total”),  trabalhou  com Maliévitch,  Tátlin,  Popova,  Meierhold,  Ródtchenko,  El  Lissítski,

entre  tantos  outros,  em peças,  cartazes,  filmes  e  poemas.  Baseando-se na  experiência  da

classe trabalhadora de todo o mundo, que no dia 1º de Maio, “com uma canção nas ruas

coloridas,  saem  numa  manifestação  de  milhares”,  ele  chamava  à  unidade  dos  artistas

revolucionários para combater “os ‘sacerdotes da arte’, os que cuidam das fronteiras estéticas

de suas oficinas”: “No 1º de maio, no dia da manifestação do front único do proletariado,

chamamos vocês, que dão forma ao mundo: Rompam os limites da ‘beleza para si’, os limites

das escolas artísticas!” (1923). Em suas “memórias imorais”, Eisenstein lembra os encontros

na casa de Nooneh, que se tornara um aconchego para os “extremistas e esquerdistas da arte”,

constantemente abalados, como ele, pela censura, por acusações e feridas. “Egos sofredores,
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machucados pela vida” (1987, p. 134):

E é  difícil  sobre-estimar  o  completo  significado  moral  da  atmosfera  daquelas
noites  para  os  que  estavam  engajados  numa  busca,  sobretudo  para  os
“extremistas”,  que  se  encontravam em frequente  e  inevitável  dissensão  com a
ordem cotidiana das coisas, com os padrões de arte geralmente aceitos e com as
tradições legalizadas.  O que de mais importante aconteceu conosco na casa de
Nooneh foi que cada um de nós renovou a confiança em si mesmo, ao se dar conta
de que havia necessidade de todo mundo para realizar o trabalho da Revolução.
Além do  mais,  cada  um de  nós  era  necessário,  em seu  modo  de  ser  próprio,
especial, único, desajeitado, individual.

Essa descoberta a que se refere Eisenstein, de que “no trabalho comum pela Revolução cada

um deve e pode encontrar a aplicação apropriada de sua singularidade” (1987, p. 134-135),

permitiu a criação de trabalhos fantásticos e impossíveis de serem destruídos e apagados do

próprio  futuro.  Dessa  verdade,  inclusive,  eles  nunca  desconfiaram,  mesmo  nos  últimos

estalos contra a morte.  Como escreveu Jakobson, após o suicídio de Maiakóvski:  “Nossa

geração estreou extraordinariamente cedo (...). Mas não há, até agora – e disto Maiakóvski

deu-se conta muito cedo -, nem rendição nem reforço parcial” (2006: p. 52). Ainda que a voz

e a paixão falhassem, fossem consumidas, sobrava uma força, uma vontade inesgotável de

mundo:  “Mas  a  arte  dos  inovadores  se  acostumou,  segue seu  caminho  e  um dia  desses

vencerá o cérebro do crítico pequeno-burguês  e  se  afirmará sólida como a própria  vida”

(MALIÉVITCH,  2007,  p.  42-43).  O  otimismo  de  Chklóvski  vibrava  contra  a  tristeza:

“Comrades Contemporaries! We Will spin the air! We’ll cover the Sky with our wings!  We

can’t get tired now” (2012, p. 132). Esta força, esta paixão, são o que legaram para além do

túmulo e é o que devemos manter vivo, fogo aceso em carne bruta.

 

Ao passado como passado: o contra-antídoto

Em seu ensaio My-Futuristi (Nós - os futuristas), Brik fez a seguinte observação sobre

a  contribuição  do  futurismo  para  Lef:  “De  fato,  os  futuristas  tomaram com seriedade  a

destruição do passado e buscaram, para isso, utilizar a sua própria posição de trabalho. Mas

isto eles não conseguiram. Os guardas do ‘patrimônio senhorial’ ganharam força e chutaram

os futuristas de todos os comissariados. Contudo, esta tarefa os futuristas não recusaram e a

legaram à  Lef”. Afirmando os elos entre o futurismo e a nova arte, Brik ainda enfatizou,

parodiando  o  artigo  de  Lunatchárski:  “Os  futuristas  legaram  para  Lef o  mais  profundo

respeito ao passado como passado, e o mais imensurável ódio a este mesmo passado quando

ele tenta tornar-se presente; e nenhum barril de antídoto pode nos curar dessa febre futurista.”

(BRIK, 1927).
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Como  expressou  Brik,  negar  a  relação  e  importância  do  futurismo  russo  para  a

construção da nova arte, a sua presença nas obras que atravessaram o período revolucionário,

seria fechar os olhos e ouvidos para estas mesmas obras e suas histórias. O crítico Angelo M.

Ripellino,  sobre  esta  questão,  dizia:  “Ninguém,  entretanto,  ousaria  negar  que  o  grande

incêndio da vanguarda russa depois da revolução tenha estalado da centelha do futurismo”.

Provocando  os  que  tentam afastar  os  grandes  nomes  da  arte  soviética  do  “pestiguento”

futurismo, ele perguntou: “Quem seria tão obtuso a ponto de não reconhecer que o teatro de

Meyerhold,  de  Eisenstein,  do  grupo  FEKS,  a  escola  filológica  dos  formalistas,  o

suprematismo, o construtivismo e várias outras correntes de poesia e de pintura afundam suas

raízes nos experimentos futuristas?” (1971, p. 12-13).

Quando Maiakóvski, numa entrevista de 1925, afirmou: “Se eu reneguei o futurismo?

Isto é o mesmo que dizer, - larguei os leopardos para passar aos tigres. Reneguei o futurismo

para continuar a  Lef, pois ela é a única que me contenta” (1925) -, ele não negou a força

artística do futurismo,  mas manteve-se fiel  a  um dos seus  principais  princípios:  “A vida

cresce  por  meio  de  novas  formas.  E  a  cada  época  são  necessários  a  arte,  o  meio  e  a

experiência  novos”  (MALIÉVITCH,  p.  34).  Maiakóvski  e  seus  colegas  construtivistas

acreditavam que os artistas revolucionários, ao protagonizarem a construção de uma nova

sociedade, deveriam levar seus arcabouços técnicos para a construção cotidiana, nas formas

concretas do dia-a-dia, da nova vida. Ela exigia novos passos, novos nomes, novas cores. Era

mais importante, como observou Badiou, o “ato”, a ação como “potência intensa do começo”,

como “fabricação do presente”, do que a própria obra (2007, p. 211).

Este  ímpeto  inventivo,  este  movimento  de  atualização  da  arte  segundo  as  novas

necessidades  da  vida,  que  fizeram  do  século  um  “começo”  (BADIOU,  2007,  p.  211),

molhava as botas do futurismo russo. No prefácio para a segunda versão de Mistério-Bufo,

Maiakóvski  dizia:  “No futuro,  todos aqueles que forem representar,  encenar,  ler,  publicar

Mistério-Bufo, que mudem o conteúdo, façam-no contemporâneo, atual, imediato” (2012, p.

11). Esta vontade de atualizar a sua própria obra, que pressupõe a compreensão da obra de

arte como uma obra aberta e coletiva – no poema 150.000.000 Maiakóvski pede, inclusive,

para  as  pessoas  modificarem  à  vontade  este  texto  “sem  autor”  –  define  as  relações

inseparáveis entre arte e vida que marcam toda a vanguarda russa.

Na  luta  da  vanguarda  contra  a  tradição,  contra  os  conservadores  que  sempre

condenavam o futuro e as mudanças – quem “ama o passado e que não vê”, como diz a

canção de Belchior -, muitas vezes o foco das ações foram mal interpretadas e deslocadas
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para uma mera vontade de destruição, um desejo cego pelo fogo da demolição – como entre

os niilistas de Dostoiévski -, quando o aspecto mais interessante da arte de vanguarda russa

foi, justamente, a construção, a invenção de uma nova vida com uma nova arte. Em 1928,

quando  Lef  já havia passado para  Novy-Lef e depois para  Ref, Maiakóvski lembrou que o

traço definidor da arte de esquerda continuava o mesmo: “Invenção, inventividade” (1928).

Comentando sobre a  reaproximação entre  Meierhold e  Stanislávski,  Eisenstei  lembra que

mesmo quando o filho (Meierhold) mostrou um desejo de reabilitação com o pai, sempre

pareceu 

[…] que ao tratar os alunos e seguidores, ele estava representando, a cada vez,
repetidamente, o trauma de sua separação do primeiro mestre... revivendo, nos que
havia rejeitado, sua mordaz amargura e, ao repetir, transformando-se no trágico pai
que golpeia Zorab, como que procurando justificação e complemento do que havia
ocorrido em sua juventude, sem más intenções por parte do “pai”, e sim somente
por  causa  da  independência  criadora  do  espírito  do  “altivíssimo  filho”
(EISENSTEIN apud RIPELLINO, p. 401).

Essa força irredutível, esta autonomia inviolável, é um traço que a vanguarda russa pagou

com a própria vida e que tem seu barco na juventude futurista. O futurismo russo construiu os

aeroplanos para a revolução artística futura.  Ele seguiu um caminho próprio, tomando da

escola italiana, do industrialismo americano, do neo-primitivismo eslavo, da história literária

russa, o que lhe interessava.  O mesmo Brik,  citado anteriormente,  fala da distância entre

russos e italianos, revolucionários e fascistas (1927):  

As pessoas maldosas gostavam de dizer para Lef:

- O que é Lef? – Futuristas; o que são os futuristas? – Marinetti;  o que é este
Marinetti? – Um fascista italiano; - nesta lógica, realmente... A resposta é óbvia. 

Mas tudo isso é um total absurdo, pois os futuristas russos surgiram muito antes de
Marinetti tornar-se conhecido na Rússia. E quando em janeiro de 1914 Marinetti
veio para a Rússia, os futuristas russos o receberam com demasiada hostilidade. 

A ópera “Vitória sobre o sol” (Pobieda nad solntsiem), de 1913, com prólogo de Khliébnikov,

texto de Krutchônikh, música de Matiúchin e cenário de Maliévitch, foi apresentada logo

após o lançamento do manifesto dos budietliani - “Bofetada no gosto público” (1912) - e no

mesmo dia e local em que Maiakóvski apresentou sua tragédia, “Vladímir Maiakóvski”. As

primeiras linhas do prólogo, com suas marchas de neologismos, cortes de palavras, sua força

mítica,  com uma voz estrondosa  convocando as  pessoas  para a  guerra  futurista  (“Gente!

Aqueles que nasceram, e ainda não estão mortos”), já mostravam a radicalidade do texto. Na

primeira  cena  após  a  leitura  do  prólogo  de  Khlébnikov,  dois  atores  futuristas,  com seus
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figurinos matemáticos, discutiam sobre o início ou o fim da existência:

Vsie  khоrоchо,  tchто khоrоchо
nаtchinаiетsia!

i коntchаiетsia?

Коntsiа niе budiет!

Мy pоrаjаiем vsiеliеnuiu

Мy vооrujаiем prотiv siеbia мir

Usтrаivаiем pеznu pugаliеi

Skоlko кrоvi Skоlko sаbiеl

I puchiеtchnyr тiеl!  

      Мy pоgrujаiем gоry!  

Tudo bem, que bom começar!

E terminar?

Não haverá fim!

Nós vencemos o universo

Nós armamos contra o próprio mundo

Organizamos o massacre do espantalho

Quanto sangue, quanto sabre

 E os corpos de canhões!

 Nós mergulharemos a montanha!

Esse jogo verbal intensivo e monstruoso firmou a batalha por outro modo de vida e por outra

constituição da língua. As vastas novidades alçadas pelos inventores da transracionalidade, a

língua  Zaúm  (em russo,  “para  além da  razão”),  permitiram que  o  som se  libertasse  da

necessidade de significar, retomando a própria palavra como enigma e o som como força

vital.  Esta  conquista  foi  o  pontapé  para  a  renovação  da  poesia  e  também  da  crítica,

fundamentando os trabalhos dos formalistas e sua compreensão da arte como estranhamento,

“desautomatização  da  percepção”,  e  do  artista  como um instigador  de  uma “revolta  das

coisas” (CHKLÓVSKI, 1971).

Em  Nuvem de  Calças (Óblako  v  chtanákh),  publicado  por  Maiakóvski  em 1914,

vemos  como  os  futuristas  utilizavam  não  apenas  as  técnicas  da  língua  zaúm,  para

promoverem a “ressurreição da palavra” (CHKLOVSKI, 1914), mas diversos jogos verbais,

rítmicos,  utilizando,  inclusive,  “elementos  frescos  da  língua  cotidiana”  para  que  estes

“novamente nos alegrem, nos assustem e nos incomodem de novo”. (JAKOBSON, 2001, p.

93). Assim, palavras “dessacralizadas” como  lakei (lacaio),  Jir  (banha, gordura),  Zasálieni

(imundo, gorduroso),  biechieni (selvagem, raivoso),  entravam em versos através de rimas

internas  (A sibiá,  kak  iá),  aliterações  (tchnnaia  tchinovnitsia),  iterações  (khotitie,  liubóv,

búdu), paralelismos (Vy liubóv na skripki lojitie/ Liubóv na litavry lojit), epítetos (homem

delicado – Mujina Niejni - e nuvem de calças – Óblako v chtanakh), que desconcertavam os

ouvidos  delicados,  acostumados  com  as  “finas  e  elegantes  palavras  do  simbolismo”

(MAIAKÓVSKI, 1921):

Niejnye! Delicados!
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Vy liubov nа sкripki lоjiтiе.

Liubov nа litavry lоjit gruby.

А siebiá, как iá, vyviernut niе моjiетiе,

tchтоby byli оdni splochnye guby!

Prikhoditie utchitsia -

iz gostinoi bатisтоvаia,

tchinnaia tchinovnitsa аngelskoi ligi.

I котоrаia guby spokoino pеrеlistyvaiet,

как кukhаrка sтраnitsy pоvаriеnnоi кnigi.

Khотiтiе -

budu от мiasа biеchiеnyi

- i, как niebo, меniaia тоnа -

khотiтiе -

budu bеzuкоrizniеnnо niejnyi,

      niе мujtchinа, а - оblако v chтаnаkh!

Vocês pousam o amor no violino.

Pousam, os rudes, nos metais o amor.

Mas, como jaz, mudar não são capazes,

e serem todo lábios!

Venha aprender -

da sala batista,

a solene funcionária da angelical liga.

folheia com calma os lábios,

como a cozinheira as páginas do livro de 
receitas.

Querendo -

- serei da carne agressivo 

- e, como os ares, mudando de tons -

Querendo -

serei inteiramente macio,

não um homem,  - uma nuvem de calças!

Nuvem de Calças, como disse Maiakóvski, foi o programa poético-político de uma época:

“Abaixo o seu amor!’, ‘Fora com sua arte’, ‘Abaixo as suas formas’, ‘Abaixo a sua religião’

– quatro gritos de quatro partes” (1918).  Com a explosão da revolução de Outubro, estes

gritos, o trabalho vocabular futurista, se encaminhou para outra fase: a participação direta,

junto  à  classe  trabalhadora,  na  edificação  socialista.  Não  que  esta  temática  e  forma

estivessem totalmente ausentes antes de 17 – Boris Schnaiderman lembra que em Khlébnikov

“a subversão das formas poéticas tradicionais era acompanhada nele de um anseio de rebelião

social”  (2001,  p.  26),  e  artistas  como  Maiakóvski,  Kamienski  e  Maliévitch  interviram

diretamente contra a guerra, participando de lutas revolucionárias -, mas as novas formas da

vida  demandaram  novas  formas  artísticas,  novos  direcionamentos.  Começava  uma  nova

etapa.

Futuristas!

Seus méritos são grandes em arte; mas não pensem viver da cota do revolucionário
de  ontem.  No  trabalho  de  hoje,  mostrem  que  a  sua  explosão  não  é  o  grito
desesperado da intelectualidade ferida, mas a luta – o trabalho ombro a ombro
com todos que arrancam para o triunfo da comuna (MAIAKÓVSKI, 1923).
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Estes novos caminhos,  entretanto,  não foram fáceis.  Tratados com perseguição pelo novo

Estado,  agora  dos  que  se  colocavam  como  “representantes  do  proletariado”

(LUXEMBURGO, 1991), suas produções parecem incompreendidas até mesmo por aqueles

que  valorizam  o  trabalho  artístico  da  vanguarda.  Tomando  como  exemplo  o  caso  de

Maiakóvski,  ao criticarem sua apropriação pelo “realismo socialista”,  o que fez com que

“começassem a empurrar Maiakóvski à força, como as batatas no tempo de Catarina” – e que

resultou, segundo Pasternak, “na sua segunda morte. E por esta, ele não teve culpa” (p. 44) -,

há uma tendência a considerar a sua obra exclusivamente no plano do verso e lembrar, como

faz o próprio Pasternak, a primeira fase de sua poesia, anterior à revolução, desembocando

quase num lamento ou num “olhar para trás”. Ripellino, neste caso, que tem grande mérito na

retomada da radicalidade poética de Maiakóvski e que critica com precisão o fato de tentarem

fazer  “del  protagonista  apasionado y exuberante de um irrepetible  período de audácias  e

experimentos, um fastifioso paradigma de formulitas de eslogan” (1970, p. 301), parece cair,

em certo momento, na mesma resposta, quando saúda o poeta cubo-futurista  e considera

envelhecidos seus “textos asertativos, sus prescripciones, sus artículos rimados, com arreglo

al ritual de la propaganda política” (1970, p. 301). 

Os equívocos desta análise, talvez, estejam em limitar o próprio “espírito futurista” de

Maiakóvski e não compreender que o poema era pequeno demais para aquele que tinha os

olhos para o futuro. Como observou Ehrenburg: “sem a revolução não haveria jamais um

Maiakóvski” (1965, p. 43). Com 22 anos, ele queria mais do que versos fantásticos, epítetos

explosivos, rimas inusitadas, cortes de palavras, jogo violento de sons e ritmos, como em

Nuvem de Calças ou Flauta Vértebra. Queria avançar para além do próprio verso, sem negá-

lo - quatro de suas maiores obras em verso como Sobre Isto,  À Iessiênin,  Bom! e  A plenos

pulmões,  por exemplo,  foram escritas após a revolução -,  utilizando todas  as  tecnologias

modernas possíveis.  É com este vigor futurista,  que ele se apresenta como vanguarda de

vanguardas  futuras;  que  ele  antecipa  experiências  da  arte  concreta,  que  ele  se  lança  nas

janelas ROSTA, nos designers, nos slogans, nos panfletos de sindicatos, nas propagandas de

produtos,  nas  campanhas  públicas,  nos  roteiros  de  cinema  e  teatro,  nas  operações

radiofônicas, entre tantas outras. A passagem abaixo de Jakobson é perfeita, neste sentido

(2006):

O caminho do poema elegíaco chegou ao fim para Maiakóvski no ano de 1923.
Seus  versos  de  propaganda  constituem  provisões  poéticas  que  mostram  suas
experiências na elaboração de um material novo, no aperfeiçoamento de gêneros
literários não cultivados. Quando fiz observações céticas a propósito desses versos,
Maiakóvski  me  contestou:  Mais  tarde  entenderás  também  estes.  E  quando
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apareceram as comédias O percevejo e Os banhos, compreendi definitivamente o
imenso trabalho de laboratório com a palavra e sobre o tema que marcaram os
versos de Maiakóvski nos últimos anos. Compreendi a forma magistral empregada
neste trabalho que não apenas registra as primeiras experiências no campo da prosa
teatral,  como também mostra as infinitas possibilidades de crescimento imersas
dentro delas.  

As obras que se propõem a construir a nova vida e que visam lançar a arte em todos os seus

planos,  não  envelheceram,  pois  as  antigas  “velharias”  continuam.  A violência  cotidiana

continua,  continua-se a morrer  pela cor do rosto,  pelo rosto da casa,  pela  brutalidade do

trabalho, pela falta de emprego, falta de comida, ao mesmo tempo em que a propaganda da

esquerda “oficial” continua careta e conservadora e a arte ainda se mantém pressionada a

ocupar os pequenos espaços da academia ou pequenos círculos onde “estetizam” em novos

cafés outras “chaturas melodizadas” (MAIAKÓVSKI, 2008, p. 39) ou chatices do pós-do-

pós-e-pós. O “decreto sobre a democratização das artes”, escrito em 1918 por Maiakóvski,

Burliuk e Kamienski – “A partir de hoje, juntamente com a destruição da ordem czarista, fica

abolida a permanência das artes nos magazines, nos depósitos do gênio humano: palácios,

galerias, salões, bibliotecas, teatros” -, não parece tão velho e tão absurdo. Se Maiakóvski e

seus  colegas  futuristas  ainda  tivessem  vivos,  talvez  encontrassem  os  velhos  mesmos

inimigos,  convocariam novas explosões,  e  lançariam novos cometas  multimidea para que

com eles a gente pudesse voar em direção a uma vida melhor e alegre.

Assassinos e terroristas

Nicolai Púnin, crítico de arte ligado à vanguarda artística russa, descreveu desse modo

o construtivismo, a arte moderna, e o que considerou como sua mais ousada construção, o

“Monumento a III Internacional”, de Vladímir Tátlin:

A monument must live the social and political life of the city and the city must live
in it.  It  must  be necessary and dynamic, then it  will  be modern. The forms of
contemporary,  agitational  plastic  arts  lie  beyond  the  depiction  of  man  as  an
individual.  They are found by the artist  who is  not  crippled by the feudal  and
bourgeois traditions of the Renaissance, but who has labored like a worker on the
three  unities  of  contemporary  Plastic  consciousness:  material,  construction,
volume.  Working on  material,  construction and volume,  Tatlin  has  produced a
form which  is  new in  the  world  of  monumental  creation.  Such a  form is  the
monument to the Third International. (p. II)
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Fig. 3: Obra de Vladímir Tátlin 
(Monumento a III Internacional).

Fig. 4: Obra de Alexsandr 
Ródtchenko (foto-montagem 
para o poema Pro Eto, “Sobre 
Isto”, de Maiakóvski).

Apresentado em 1929, o projeto para a construção do monumento – com seus corpos de vidro

suspensos, feito “astros de uma geométrica cosmogonia” (RIPELLINO, 1996, p. 260) - não

ultrapassou o esboço, mas expressou a força e os rumos que trilhava a arte de esquerda russa,

sobretudo  o  construtivismo,  definido  por  Boris  Schnaiderman  como o  “desenvolvimento

consequente  do  cubo-futurismo e  das  tendências  pictóricas  de  vanguarda”  (1971,  p.  35).

Ossip Brik, um dos seus principais teóricos, considerou o construtivismo como um passo

necessário dado pelos futuristas a partir da criação de novas formas de vida (e necessidades)

com a revolução de Outubro (1927) e Maiakóvski,  em 1923, já definia as tarefas da  Lef

dentro de todos os parâmetros da arte construtiva:

Mestres e alunos da Lef!

Resolvam a questão sobre a nossa existência.

A maior ideia morrerá se não a organizamos habilmente.

As mais engenhosas formas permanecerão como fios sombrios na noite escura,
irão causar apenas desgosto, irritação dos que tropeçam, se nós não as aplicarmos
para a formação do dia atual – dia da revolução. 

Lef na guarda.

Lef - proteção a todos os inventores.

Lef na guarda.

Lef jogará  fora  todos  os  que  petrificaram,  todos  os  que  estetizam,  todos  os
compradores. 

O mesmo Maiakóvski dirá, aborrecido com a estagnação da arte francesa, que “pela primeira
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vez não foi da França e sim da Rússia que chegou uma palavra nova da arte: construtivismo”.

Participando da revolução e elaborando uma noção de arte como produção de objetos úteis, o

construtivismo russo foi uma das tentativas mais ousadas de “destruição da estética” – “é

hora de atirar fora a palavra ‘estética” (TCHUJAK, 1929) -  enquanto preservação de um

reino específico de desenvolvimento e gozo artístico, marcadas pela fruição desinteressada e

pelo isolamento (AGAMBEN, 2012a).

A arte, em certos meios,  transforma-se em “trabalho para eleitos”, e em nosso
meio,  na  Lef,  em “trabalho comum”. A “criação artística” é reconhecida como
trabalho necessário, de acordo com as exigências de nosso consumidor autêntico
de hoje, não como uma palavra para o descanso, como “divertimento”, mas como
elaboração das palavras, capazes de organizar e melhorar a nossa atuação na vida.
(MAIAKÓVSKI, 1971, p. 114).

O filósofo italiano Giorgio Agamben observa que o ocidente, em sua tendência histórica ao

niilismo, foi eliminando da arte sua força e seu lugar imanente no mundo, no tecido social,

passando a dividi-la em mera fruição e gosto – realizada pelo espectador – e pura criação

formal, expressão de uma subjetividade que se “autonadifica” – realizada pelo autor. Essa

divisão dolorosa, segundo Agamben, foi sentida e enfrentada pela arte contemporânea que

tentando se emancipar da arte desinteressada, da “época estética da arte”, tentou lançar a obra

na vida. Este movimento de resistência, de enfrentamento, conduziu a arte do presente, a que

não sucumbiu a um formalismo retórico vazio, ao terror e os artistas ao “Terrorismo” (2012).

Os  construtivistas  russos,  com  um  “generoso  apetite  de  sangue,  digno  de

Raskolnikov” (EISENSTEIN, 1969, p. 16)43, foram os grandes terroristas ou “assassinos da

arte” no último século. Com fuzis empunhados, com fôlego de cólera, queriam “produzir o

ser e o mundo na obra” (AGAMBEN, 2012, p.  66), queriam liberar o poder encantador,

revolucionário, concreto da arte, afinando a relação dos seres humanos com o mundo e não

com os  antigos  princípios  “estéticos”.  Para  eles,  a  arte  deveria  estar  na  arquitetura,  no

outdoor, na língua do dia-a-dia, no dia-a-dia da língua, das pessoas:

A revolução apresentou o slogan-artístico da nossa era – a arte como “construção
da  vida”  (jizniestroienie),  que  se  apoia  concretamente  nos  slogans  da  arte  de
produção e da arte da vida cotidiana. Na literatura, ela significa um envolvimento
direto do escritor na construção dos novos dias (produção, política revolucionária,
vida cotidiana), e a ligação dos escritores com as necessidades concretas do dia-a-
dia (TCHUJÁK, 1929).

43  Em  Doutor Jivago, Pasternak também fará esta associação com os “niilistas” de Dostoiévski, mas
através  da  figura  apaixonante  de  Maiakóvski:  “Sempre  gostei  de  Maiakóvski.  Ele,  de  algum modo,  é  um
prolongamento  de  Dostoiévski.  Ou antes,  sua  poesia  é  lirismo posto  em forma  por  um dos  jovens  heróis
revoltados  de  Dostoiévski,  como  Hipólito,  Raskolnikov  ou  o  herói  do  Adolescente.  E  como  tudo  isso  é
definitivo, rigoroso e inteiriço! Principalmente, com que audácia ele nos sacode tudo isso na cara da sociedade!
Ele manda para todos os lados, a céu aberto...” (1984: p. 154).

58



Revista A! n.2, 2014/02 

Com suas obras e tecnologias, queriam que os espectadores ou leitores encontrassem nos

poemas, nos filmes, nas fotografias, nas construções arquitetônicas, nas pinturas, “a verdade

mais alta da própria consciência” (AGAMBEN, p. 85), que já não era o divino, Deus, como

na idade média ou na antiguidade, mas a revolução. Rejeitando objetos capazes de serem

consumidos como enfeites supérfluos, relíquias ou elementos para meditação e reflexão, o

construtivismo  russo  buscou  afirmar  o  artista  como  um  soldado  e  um  engenheiro  da

revolução.  Meierhold,  por  exemplo,  “demônio  rebelde  e  briguento”,  usava  um  “gasto

sobretudo de soldado com revólver à cintura, um cachecol de lã vinho, botas enfaixadas de

soldado,  um  barrete  de  estrela  vermelha”  (RIPELLINO,  1996,  p.  252).  A  tempestade

revolucionária de Outubro tornou o artista um funcionário da nova sociedade, trocando os

quadros de museu e os poemas líricos intimistas por uma montagem que colocou em questão

a própria vida ou morte da arte. 

De todos os lados surgia a mesma furiosa algaravia contra a arte: supressão do
“figurativo”,  de  seu  sintoma,  pelo documento  autêntico;  de  seu conteúdo,  pela
ausência de objeto; de suas leis, pela construção; de sua própria existência, pela
reconstituição concreta, real, da vida, sem a interpretação de ficções e de fábulas.
(EISENSTEIN, 1969, p. 16)

Em um mundo marcado pela “ameaça da catástrofe”, a atitude contemplativa era percebida

por eles como um “sarcasmo sangrento” (ADORNO, 2012, p. 61). Por isso, a arte só podia

existir  se  fosse  interessada,  política,  rebelde.  As  famosas  teses  de  Benjamin  sobre  a

“politização  da  arte”  –  em conexão  com as  técnicas  mais  avançadas  de  produção  -  em

contraposição à “estetização da política”, proposta pelo fascismo (1994), parece não ter uma

casa melhor.  Baseando-se,  muitas vezes,  na própria  arte soviética,  ele  afirma que o mais

importante,  em termos  artísticos,  não  é  a  relação  que  a  obra  mantém com  o  modo  de

produção – se ela é solidária ou não à classe explorada -, mas o lugar e o papel que ocupam

dentro  dele.  Este  será  o  aspecto  fundamental  do  que  chamou,  seguindo  os  passos  de

Tretiakov, como a “literalização de todas as relações vitais” ou a experiência do “autor como

produtor” (p. 130). Em um artigo publicado no primeiro número da Lef, em março de 1923,

Maiakóvski  e Ossip Brik afirmavam: “Não somos criadores-sacerdotes,  e sim mestres de

ofício que realizam uma encomenda social” (p. 222). A todo instante, eles mantinham-se na

“guarda” para não fundarem uma nova “estética”, para não cobrirem a arte e a construção

com valores “místicos”:

Construtivistas!

Tomem cuidado para não se tornarem a próxima escola estética. O construtivismo
apenas na arte – é nulo. Ergam a pergunta sobre a própria existência da arte. O
construtivismo deve pôr de pé a mais alta engenharia formal de toda a vida. O
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construtivismo rifado dos pastores pastorais – é uma besteira.

Nossas ideias devem desenvolver-se nas coisas de hoje.

 (MAIAKÓVSKI, 1923)

Combatendo a “estética”, os construtivistas perceberam que o objeto da obra é sempre outra

coisa que ele mesmo, sendo necessário, para potencializar a criação deste outro, que o próprio

artista se torne outro:  coisa,  máquina,  avião.  A “mercadorização absoluta”,  que Agamben

identificará em Baudelaire, onde todos e tudo viram coisa, inclusive o outro do “eu”, será a

forma  encontrada  pelos  construtivistas  russos  para  superar  a  própria  forma  humana  do

humanismo (2012b).  Questionado,  por exemplo,  sobre o perigo de o homem cair  “sob o

domínio da máquina”,  Maiakóvski,  que já havia afirmado em verso:  Iá Fábrika  (Eu sou

fábrica),  respondeu  com  uma  convicção  feroz:  “Somos  os  donos  da  máquina  e  não  a

tememos. Sim, está morrendo a velha vida mística e emocional, mas seu lugar será ocupado

pela  vida  nova.  Que  adianta  temer  a  marcha  da  história?  Ou  temer  que  os  homens  se

transformem em máquinas? É impossível” (p. 133). À outra pergunta, sobre a possibilidade

da máquina “destruir  os valores mais elevados e sutis  da existência”,  ele disse,  rindo do

passado:

Tudo o que pode ser tão facilmente destruído, merece isto. No futuro, hão de surgir
valores mais significativos e sutis. Um aviador moscovita, meu amigo, me disse:
quando ele se precipita nos ares com a velocidade de cem milhas por hora, seu
cérebro trabalha cinco vezes mais depressa que de costume. O século da máquina
vai estimular o pensamento ousado e livre (p. 134)

Em  uma  sociedade  onde  “se  vendiam  a  peso,  não  só  o  açúcar,  mas  até  os  fósforos”

(EHRENBURG, p.  52),  o entusiasmo com as máquinas foi tão grande que Dziga Vertov

fundou a “poesia da máquina”,  o cinema dos KINOKS: “Nós não queremos mais  filmar

temporariamente o homem, porque ele não sabe dirigir  seus movimentos.  Pela poesia da

máquina,  iremos do cidadão lerdo ao homem elétrico perfeito” (p.  249).  Apanhados pela

engrenagem,  como  diz  Eisenstein,  “a  arte  e  seu  assassino  em  potencial  acomodam-se

provisoriamente, um e outro, no ambiente inesquecível, único, do período 1920-1930” (1981,

p.  18).  Toda  esta  força,  este  hiperbolismo sangrento,  reunido  na  Lef por  seu  “programa

comum de guerra à arte” (p. 16), fez-se em experiência incrível:

Por toda a parte ferve a atividade criadora, febril, esplêndida dos “anos vinte".

Ela se propaga numa demência de jovens rebentos, uma loucura de 
fantasmagorias, de ideias delirantes, de audácias irrefreáveis. 

E tudo isso num desejo enraivecido de se traduzir em novas imagens, através de 
novos meios. (p. 18).
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Esta energia inventiva fantástica, pressionada por todas as partes, começou a adoecer no final

da  década.  Certos  passos  da  Lef  e  de  seu  construtivismo  a  estreitaram.  Aquela  rica

“associação  para  combate”  (EISENSTEIN,  1940),  que  reuniu  grande  parte  dos  mais

fantásticos artistas e críticos da época, numa perspectiva plural e viva, perdera força. Em

1927  nasceu  Novy-Lef,  “más  delgada  que  la  antigua”  (CHKLOVSKI,  1972,  p.  176).  À

violência do destino, responderam dureza e presos princípios:

La “Nueva Lef” es brusca. Ha exprimido todos los princípios y todos los finales,
todo lo que no era esencial.

Es um dietario com notas de Maiakovski, Aseev, mias, de Brik, de Percov.

Escrebíamos  como  se  nuestros  adversários  hubieran  de  caer  fulminados  por
nuestras observaciones.

 (p. 176-177).

Os lemas da Lef - “a desestetização das artes industriais, o construtivismo”; “apreensão de um

grande  tema  social  por  meio  de  todos  os  recursos  do  futurismo”  (2008:  p.  48)  –

desenvolveram-se, programaticamente, na “literatura do fato” como um dos seus princípios.

Nas palavras de Tchujak, a “faktografia” substitui a estética da “mistificação”, sendo “um

apelo  à  matéria  viva  em nossos  dias  de  construção!”  (1929).  O  documento,  o  “fato”  –

materiais jornalísticos, biografias, crônicas, atas, diários, etc. -, deveria substituir as formas

da “livre imaginação”, as formas da “velha estética” (Idem).  Para quem participou do front

por sua agressividade e força inventiva, como Eisenstein, tudo isso soava estranho e distante:

Em seguida, a agonia de "Novy Lef", a frágil filha caçula da corajosa e combativa
"Lef". A fé dos membros da Lef nos slogans anteriores foi embora. Apresentaram
novos slogans. Emperros e fatuidades que não se quer reconhecer. E no centro já
não  está  o  espírito  de  Maiakovski,  mas  o  "aparato  da  redação."  São  longas
discussões sobre a "ortodoxia" da  Lef.  Eu já estava na lista dos "foragidos". Já
possuo um certificado de "transgressão": ousei ao criar na tela da esquerda, ousei
no filme "Outubro" (1927). O ruim é quando começam a pôr a pureza de um tipo
de escrita na frente da missão de combate (1940).

Na crítica ao dogmatismo desta última fase, Eisenstein e Pasternak estão corretos: a procura

por um lugar numa revolução que se perdia,  em conciliações com o discurso dominante,

promoveu uma defesa ideológica de um jornalismo aplicado que era insustentável e que, no

fundo  ou  na  prática,  era  desacreditado  pela  maior  parte  deles  (Para  Pasternak,  apenas

Tretiakov  acreditava  fielmente  nestas  bandeiras).  A defesa  destes  princípios,  como  diz

Chklovski,  colocava  um  “obstáculo”  para  a  criação  (p.  173),  uma  barreira  dolorosa  e

impossível:

Pero para los arquitectos era más fácil: construían. Los pintores dejaron de pintar
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durante años.

Gan proponía a los directores  de escena que organizaran las  fiestas populares.
Eran  discursos  muy  fáciles  sobre  masas  em  marcha  que  deberían  andar
demoliendo  postes,  lo  que  simbolizaria  la  revolución,  pero  naturalmente  este
hubiera dado origen a redadas de la milícia.

Pero imaginad a um poeta. Dirige uma revista que está contra la poesia.

Maiakovski no encontraba lugar.

Con su amor, com sus versos de amor. (p. 156)

 A “paixão pelo real”, segundo Badiou, “a marca do século passado”, também conduziu os

artistas a uma “quimera suicida” (p. 206).  Não seria equivocado dizer, desse modo, que

Novy-Lef foi  atravessada  por  uma  “linha  de  morte”,  uma  linha  “auto-destrutiva”  –  “os

futuristas russos tentam insinuar os seus elementos anarquistas numa máquina de partido que

os esmaga” (DELEUZE, p. 324) -, mas é preciso ressaltar que mesmo em seus momentos

mais dogmáticos as suas criações não reduziram-se estritamente ao programa enunciado –

“Um escritor no se adapta a los limites de su obra, los supera” (CHKLOVSKI, 1972, p. 178) -

e seus “fatos” nunca foram fatos naturalistas, mas fatos criados, construídos: “Mas que fique

logo claro. Ao fundir-se com o universo da insurreição, Meyherhold, assim como os poetas e

os pintores de vanguarda, não renunciava às audácias das experimentações nem nunca teria

consentido em humilhar a essência da arte” (RIPELLINO, 1996, p. 253). As obras, em Novy-

Lef, continuaram  a  ser  marcadas  pela  inventividade,  por  um  denso  trabalho  técnico  e

construtivo que continuava sendo combatido. Não à toa, um poema “programático” como

Khorochó!  (que  bom!),  que  procura  operar  com uma  “limitação  dos  processos  poéticos

abstratos (hipérbole, imagem de vinheta válida por si mesma) e invenção de processos de

trabalho com material de reportagem e de agitação” (2008, p. 50), foi considerado, como

todos  os  outros  poemas  de  Maiakóvski  compostos  para  saudar  a  revolução,  como  uma

“deturpação”  dos  fatos  (TROTSKI,  1980).  E,  com  certeza,  de  que  modo  obras  como

“proletário  voador”,  versos  do  próprio  “Que  Bom!”,  personagens  como  Prissípkin,  que

depois  de  ter  ressuscitado  –  após  anos  congelado  -  desencanta-se  com  um  mundo

“comunista” reificado onde já não se sabe e nem se pode cantar nem dançar, o “documento

imortal”  À plenos pulmões,  como chamou Pasternak, combinam com o herói eternamente

correto  e  disciplinado  de  Ostróvski,  em  Como foi  temperado  o  aço?,  e  todas  as  outras

composições enquadradas no realismo socialista?

Por maiores que sejam “as curvas e as dobras”, como disse Eisenstein, melhor ficar

com as últimas lembranças ao falar da Lef e do construtivismo russo: as foto-montagens de

Ródtchenko  para  as  capas  da  revista,  os  versos  finais  de  Maiakóvski,  infinitos  últimos,
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infinito futuro, de um mar de sono que ainda esvai (2008, p. 139): 

Passa da uma você deve estar na cama

À noite a Via Láctea é um Oká de prata

Não tenho pressa para que acordar-te

com o relâmpago de mais um telegrama

como se diz o caso está enterrado

a canoa do amor se quebrou no quotidiano

Estamos quites inútil o apanhado

da mútua dor mútua quota de dano

Vê como tudo agora emudeceu

Que tributo de estrelas a noite impôs ao céu

em horas como esta eu me ergo e converso

com os séculos a história o universo.

Estâncias da não-objetualidade

De  passagem  pela  cidade  de  Vítebsk,  em  1920,  um  jovem  passageiro  ainda

desconhecido, Serguei Eisenstein, assustou-se diante da “cidade estranha”, repleta de tijolos,

tintas brancas, geometria e tristeza:

Estranha cidade provinciana. 

Como muitas cidades da Região Oeste – de tijolo vermelho. Sombria e tristonha.
Mas esta cidade é especialmente estranha. As principais ruas são cobertas de tinta
branca  em tijolos  vermelhos.  E  sobre  o  fundo branco correm círculos  verdes.
Quadrados alaranjados. Retângulos azuis. 

Esta  é  Vitebsk  em 1920.  Em suas  paredes  de  tijolos  caminhava  o  pincel  de
Kazímir Maliévitch.

"As praças são nossas paletas" - ressoa das paredes (1940).

Como observou Eisenstein, e como destaca Nicolai Púnin, a revolução de Outubro inventou

as cidades suprematistas: “por todas as partes havia círculos, quadros, cruzes vermelhas e

pretas nas casas, nas salas de leitura, nos manifestos, nos trens e nas barcas; o suprematismo

surgiu  em  Moscou  inteira  como  uma  flor  formosa”  (1919).  Ripellino  lembra  que  “o

suprematismo dominava por  inteiro  a  cultura  russa  daqueles  dias.  Mesmo os  muros  dos

vetustos  edifícios,  durante  as  festividades  proletárias,  mesmo  as  laterais  dos  trens  de

propaganda, ostentavam entrelaçamentos de emblemas abstratos” (p. 254).  
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O suprematismo, esta gelada sombria de cruzes pretas e fundos brancos, assim como

todas as artes russas de vanguarda do período revolucionário, foi uma corrente que pensou a

forma  como  um  exercício  artístico  e  político.  As  formas  sem  figura,  sem  objeto,  que

despertavam estranheza em quem corria os olhos sobre as paredes decoradas com formas

cúbicas,  não  sinalizava  para  uma  negação  do  mundo,  mas  para  uma  ruptura  com certa

vivência da realidade e uma determinada maneira de fazer política. Como muitos artistas de

vanguarda, Maliévitch, o fundador do suprematismo, compartilhava ideias libertárias e em

1918  “foi  convidado  a  participar  do  conselho  editorial  do  jornal  Anarquia,  editado  pela

federação moscovita de grupos anarquistas, e redigiu vários artigos para essa publicação”

(DUNAEVA, 2007, p. 18). O jornal, entretanto, foi fechado em Julho deste ano quando os

bolcheviques começaram a perseguição aos anarquistas.

A  frente  da  revolução  ou  perseguido  pelo  Estado,  Maliévitch  criou  uma  obra

profundamente política, marcada por uma busca plena de liberdade e uma metafísica do ser

para além do humano e da coisa.  O que se observa em seus quadros e manifestos é um

caminho próprio de resistência ao capitalismo que optou pela negação violenta da reificação,

da alienação promovida por uma sociedade regida pelo valor de troca, pelo trabalho abstrato,

pelo dinheiro. Por isso, ele defendia: “Reconhecer o trabalho como um atavismo do mundo

antigo e violento, pois a modernidade do mundo se baseia na criação” (p. 79); “Libertar o

tempo das mãos do Estado e convertê-lo ao uso dos inventores” (p. 80). Estas bandeiras:

abolição do trabalho (alienado), da mercadoria, do utilitarismo, são princípios e palavras de

ordem que atravessaram a obra de Maliévitch, que percorreram as revoltas da juventude em

68 e que estão presentes em muitas lutas contemporâneas. Do cubo-futurismo, dos cartazes

contra  a  guerra  (os  luboks),  ao  suprematismo,  a  obra  de  Maliévitch  soa  como  revolta,

confronto, carne nova. Em quadros como Um inglês em Moscou,  vaca e violino, cabeça de

jovem camponesa,  ele  se  apropria  do  cubismo e  do  futurismo,  introduzindo  na  colagem

dissonante e no movimento técnico o humor e o absurdo, o colorido e os elemento míticos

das tradições eslavas. Nos quadros suprematistas, morre a figura. Mata-se a imitação.
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Fig. 5: Kazímir Maliévitch: Quadrado Negro 
sobre fundo branco (1915) 

Fig. 6: Kazímir Maliévitch: Um
inglês em Moscou (1914).

Não foi por acaso que Maliévitch considerou a poesia de Krutchônikh – “o jesuíta

futurista da palavra” (MAIAKÓVSKI, 2008, p. 41) - como uma tentativa de se escapar da

“carne da  poesia  velha” (p.  85).  Talvez  os  dois,  ao lado de  Khlébnikov,  tenham sido os

artistas  que  mais  se  aproximaram  do  conceito,  elaborado  pelos  formalistas  russos,  de

“desnudamento do procedimento”. Uma arte que tenha conseguido criar plenamente a sua

própria linguagem, sem precisar se referir a nenhum conteúdo (“material”) e nenhum dizer

fora de si mesma, alcançava, segundo Maliévitch, o estágio supremo do desenvolvimento

artístico. Esta  frase  de  Maliévitch  -  “Assim,  devemos  examinar  o  pictórico,  mas  não  o

samovar, a catedral, a abóbora, a Gioconda” (p. 64) – está em plena sintonia com a proposta

formalista em seu primeiro desenvolvimento, e as oposições entre “procedimento e material”

(CHKLOVSKI, 1971), “ritmo e sintaxe” (BRIK, 1971), “ritmo e ritmicidade” (TINIANOV,

1975), “linguagem poética e linguagem prosaica” (EIKHEMBAUM, 1971)44.

Ao lado da procura por uma linguagem que seja própria da pintura, Maliévitch trouxe

para a arte uma metafísica fantasmática. A pintura tornou-se a presentificação da ausência, a

presença  como  ausência,  o  nada  como  cor  e  quadrado.  Presença  do  objeto  que  falta,  e

presença  da  sensibilidade  pura,  do  inapropriável  que  se  manifesta  como  ausente

(AGAMBEN, 2012b). Vale notar que Maliévitch não traz este inapropriável para a pintura

tornando-o  apreensível.  Com  a  negação  do  objeto,  e  da  representação  da  sensibilidade

despertada pelo objeto, ele não traz nem a coisa e nem a representação desta, mas o próprio

fantasma, que circula e aproxima as esferas e corpos. Sua pintura conduz a outra metafísica, a

44 Estes temas foram trabalhados pelo autor no ensaio Pelas gagueiras da língua: a oficina poética de Vladímir
Maiakóvski, publicado em Lugar Comum 37-39 (2012).
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do pensamento sem objeto e sem sujeito. “A intuição impulsiona a vontade para o princípio

criativo.  Mas, para chegarmos até ele, é necessário se desfazer do objeto” (p. 38). Como

observou Ferreira Gullar,  o suprematismo “chega ao deserto.  Mas esse deserto – que é o

mundo sem objetos – não está vazio. Ele está, por assim dizer, cheio da ausência dos objetos”

(p. 126).

Entre os artistas do período pós-revolucionário, Maliévitch é o autor que cultivará a

forma  primeira  do  futurismo  russo  –  a  procura  da  palavra  ou  da  forma  como  tal,  a

transmentalidade,  a  linguagem autônoma  da  arte,  etc.  -,  desenvolvendo-o  até  o  possível

desaparecer da própria coisa, restando somente o fantasma, como no  quadrado branco em

fundo  branco:  “a  linguagem  do  pintor,  na  ânsia  de  formular  o  informulável,  ameaça

desaparecer no silêncio” (p. 127). Neste, tomado por Badiou como expressão perfeita do que

chamou como subtração, como uma segunda via – distinta da “destruição” – da “paixão pelo

real”, instaura-e uma “distância mínima, mas absoluta, a diferença entre o lugar e o que tem

lugar  no lugar,  a  diferença entre  lugar  e  ter  lugar” (p.  93).  Pequena fissura,  agarrada na

dúvida deixada por seus últimos quadros, quando retornou a figuração após anos de censura e

vigilância: fuga da morte ou fuga da fuga? 

À esquerda da esquerda: O movimento infinito

Em seu ensaio sobre a morte de Maiakóvski, Jakobson cita uma conversa entre ambos

que se deu na primavera de 1920, quando este acabara de retornar à Rússia (2006, p. 29):

Na primavera de 1920, voltei a Moscou, então cercada pelo bloqueio. Trazia livros
novos  da  Europa,  informações  sobre  a  atividade  científica  no  Ocidente.
Maiakóvski  fez-me  repetir  várias  vezes  meus  comentários,  um tanto  confusos,
sobre a teoria geral da relatividade e a discussão que se desenvolvia a respeito na
época. A liberação da energia, a problemática do tempo, a questão de saber se uma
velocidade que ultrapassa o raio de luz não constitui a marcha inversa no tempo –
tudo isso apaixonou Maiakóvski. Poucas vezes o vi tão atento, tão entusiasmado.
“Você não acha”, perguntou-me de chofre, “que é desse modo que adquiriremos a
imortalidade?” Olhei-o surpreso e  murmurei  uma dúvida.  Então ele  apertou os
maxilares com aquela obstinação hipnotizadora, provavelmente familiar  a todos
que o conheceram de perto, e disse: “Pois eu estou inteiramente convencido de que
algum dia não haverá mais a morte. Vão ressuscitar os mortos. Vou procurar um
físico que me explique o livro de Einstein ponto por ponto...”. 

A reação enérgica de Maiakóvski, que despertou grande atenção em Jakobson, o fez perceber,

sobre outros planos, como a poesia de sua geração estava marcada por uma vontade perigosa

de infinito, de eternidade, e como a “vitória sobre a morte” a encantava e dominava (Idem).

Os famosos versos de Maiakóvski, no poema Pro Eto - “Ressucite-me,/ Ainda que apenas/
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porque fui poeta/ e esperei por isso,/ recusando as tolices do cotidiano, Ressucite-me/ mesmo

que seja  só por  isso!  Ressuscite-me/  quero viver  o  que  me  cabe!”  -,  não  são passagens

isoladas de sua obra e nem um desejo específico de Maiakóvski. A imagem de um voo sem

limites, um decolar da terra pelo infinito, a ideia de uma vida sem morte, é uma experiência

unificadora das artes de esquerda russas e que remonta, neste caso, a própria tradição de sua

literatura e a personagens como Kiríllov, de Dostoiévski.

Em Zanguézi, de Khlébnikov, pássaros conversam com deuses, troam fileiras de letras

falantes, e o cosmos se revela sobre as equações - X=k+n (105 +104+ ll5) — (102 — (2n —

1) 11) dias” (p. 82) -, sobre as “tábuas do destino”: “O número é a rede do mundo./ O que é

isto? Os barcos da verdade?/ Ou só lorotas?/ Do Leste e do Oeste as ondas/ Alternam-se à

potência de três” (p. 110). Em Ivan, o terrível, as sombras desafiam o humano, enquanto o

povo marcha sob o infinito de neve. Kamiênski pinta aviações, solta murmúrios em Stienka

Razin e Tátlin cria um monumento que se dirige para o céu,  como em Mistério-Buffo, a

“estrada da revolução”. O canto de  Todos,  desta peça, merece ser destacado aqui por sua

forma  hiperbólica,  com  versos  longos  e  cortados,  rotas  vocabulares  anunciando  a  força

inesgotável do novo: 

Se nossas mãos fizeram tudo isso,

então quantas portas diante de nós não se abrirão?

Somos arquitetos do universo inteiro,

Somos cenógrafos do planeta,

somos milagreiros,

 vamos amarrar os raios todos juntos,

e as nuvens do céu,

com vassouras elétricas vamos varrê-las (148).

Não é estranho que esta peça tenha sido rejeitada pelos atores do antigo teatro Alexandrinski.

Como,  agarrado  a  velhas  formas,  encenar  uma  história  que  percorre  dilúvios,  golpes,

revoluções, onde um Homem Simplesmente (Tchieloviék prósto) – encenado pelo próprio

Maiakóvski -, “espírito inexorável”, surge do mar, caminhando sobre as águas, incentivando

sete  pares  impuros  a  atravessar  as  nuvens  do  céu,  passando pelo  inferno  e  pelo  paraíso

cristão, até alcançar a Terra, a Terra libertada, apresentada por objetos guiados pelo pão e pelo

sal? A cidade de máquinas e seres celestes, colorida pela geometria suprematista, é a cidade

dos operários futuristas: 

As portas se abrem de par em par e a cidade aparece. E que cidade! Fábricas e
apartamentos  enormes  e  transparentes  despontam contra  o  céu.  Veem-se  trens,
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bondes  e  automóveis  rodeados  pelo  arco-íris.  No  meio,  um jardim de  luas  e
estrelas, coroado pelo halo resplandecente do sol (p. 140). 

Maiakóvski não estava errado: Mistério-Buffo é a revolução, mas uma revolução que

não  se  enquadrava  no  modelo  limitado  conduzido  pelo  senso-comum  da  época.  Para

Maliévitch, que desenhou os figurinos dos atores, a revolução e os novos sistemas na arte são

atravessados por uma mesma força intuitiva, universal, que utiliza o cérebro humano para

cobrir o infinito com as sementes da sua sabedoria absoluta:

A revolução nada mais é do que a conclusão de uma nova energia econômica que
embala a intuição mundial. Sem pretextos específicos, a revolução não acontece.
Por isso, a razão faz todas as suposições possíveis, pelas quais vale se esforçar,
pois ninguém persegue o objetivo de um simples movimento para o infinito. A
revolução fia-se na pulverização de todas as sínteses econômicas do passado. A
arte  segue  sem interrupções,  pois  dentro  dela  habita  a  mesma  energia,  com o
mesmo objetivo (p. 75).

No pensamento metafísico de Maliévitch, duas forças energéticas se opõem – razão e intuição

–, sendo responsáveis pelos destinos do mundo. A razão está ligada ao Estado, às forças de

conservação e controle, enquanto a intuição à revolução, à vida como “vontade de potência”

(NIETZSCHE, 1979), como energia ativa. A razão estria, hierarquiza, interrompe. A intuição

é anárquica, máquina de guerra, desterritorialização absoluta, linha de fuga, de escape, de

ataque:

Enquanto a razão conclui que o trem é criado pelo humano para o conforto da
causa econômica alimentar de nos transportar para todas as cidades e países, a
intuição diz algo diferente: joguei no precipício uma partícula da minha sabedoria
para que de seu cérebro, por sua vez, sua poeira tivesse sido jogada. E se o trem
saiu de dentro de teu crânio humano, não é para te transportar para teu conforto,
mas para que tomes mil crânios de teu cérebro nos vagões de teu organismo e, com
a rapidez de tua força enérgica, decole da Terra, pois os bens de teu cérebro são
necessários para minha corrida infinita. (p. 56)

Seguindo experiências do movimento revolucionário russo, já presentes em Bakúnin –

“Esta será uma revolução social tão radical, que a imaginação do ocidente, moderada pela

civilização, mal poderá alcançar” - e entre os narodniks, Maliévitch faz uma violenta crítica à

razão (de Estado), defendendo uma nova forma de pensamento: agressiva, rebelde, voltada

para  superação do infinito.  Para  Maliévitch,  “a  intuição  é  o  germe do infinito  e  nela  se

derrama  tudo  que  é  visível  na  Terra.”  (p.  56).  Nessa  teoria,  desfaz-se  a  oposição  entre

natureza e cultura, sendo a Terra e o ser humano partículas de uma natureza que é movimento

dinâmico, pulverização do passado e criação constante e violenta. Nem mesmo a conquista da

união entre os seres humanos, a realização do comunismo na Terra, interrompe ou descansa o

movimento  da  criação:  “quando  a  humanidade  chegar  à  união,  no  momento  em que  se

encontra,  será necessário continuar  a  se aproximar da união com um novo mundo,  a  ser
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lançado de dentro de seu crânio num voo – em uma luta sangrenta com os organismos” (p.

59). Esta luta, apesar de banhar-se em sangue, será necessária para inventar uma existência

para além do próprio humano, acima da natureza e da morte: “O piloto luta incansavelmente

contra o aeroplano, quer domá-lo, quer receber dentro de si o corpo crescido, quer fundi-lo

em seu próprio organismo como algo inseparável, e a operação será dolorosa e sangrenta,

enquanto continuarmos nossa existência de carne, osso e sangue” (p. 59). Nas palavras de

Maiakóvski, em Mistério-Bufo, “Hoje na Comuna irrompe a vontade de milhões, mas dentro

de  cinquenta anos,  talvez,  naves  espaciais  atacarão impetuosamente  planetas  longínquos”

(2012, p. 11).

Uma condição singular observada por Maliévitch é que a vida moderna abriu novas

possibilidades de existência que vem deslocando as energias da razão para a intuição. Dessa

forma, com a revolução em todos os planos da vida,

A economia  do  movimento,  a  proteção  da  própria  energia  e  a  velocidade  do
deslocamento  desenvolvem-se  implacavelmente  em  nós  –  e  propomos  novas
descobertas  que  as  satisfaçam,  para  que  privemos  de  energia  os  organismos
anteriores. O conforto, que o humano quer para si  individualmente, se revelará
vazio. Para a intuição mundial não existe a cultura, nem o homem, nem o cavalo,
nem o trem, e ela não distingue o nacional, o patriótico e o estatal como faz o
homem,  que  rotula  cada  arbusto  com um tipo,  origem,  religião  e  título.  Hoje
mesmo,  a  intuição  já  arranca  todos  os  rótulos,  mas  com objetivos  especiais  e
necessários para si (p. 55). 

Maliévitch não tinha dúvidas de que “a intuição destruirá, com a revolução, as células das

nações, as pátrias, as nacionalidades e rasgará todas as certidões” (p. 57-8). Atravessada por

uma veia de fogo, toda a vanguarda russa fez uma crítica à razão de Estado, ao medo como

conservação,  valorizando  a  energia  absoluta,  o  hiperbólico,  a  superação  do  humano,  a

imortalidade. Como frisava Lef, “somos contra a conservação” (1925). Em Nuvem de Calças,

Maiakóvski avisava, já nos primeiros versos:

Vachu мysl,

мiетchtаiuchiu nа rазмiagtchiennom моzgu,

как vyjirievchi lакiеi nа zаsiаliеnnоi 
кuchietkie,

budu draznit оb окrоvаvlienni сierdtsа 

loskut:

docyта izizdievaius, nаkhаlny i iedkyi.

U меnia v duchie ni оnogo siеdоgо volosa,

seu pensamento,

sonhado por cérebros amolecidos,

como um gordo lacaio num sofá imundo

Vou provocar com os trapos sangrentos do
coração corrido:

Até fartar-me de burla, mordaz  atrevido.

Não tenho na alma um único cabelo 
branco,

E nela nenhuma ternura caduca!
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i sтаrtcheskoi niеjnosti niет v niеi!

Мir оgrомiv моshchu gоlоsа,

idi - кrаsivy,

dvатidvukhliетnii.

Troando o mundo com o poder do canto

avanço - bonito,

vintedoisciclos.

Incapturável, “selvagem”, a força revolucionária da intuição manifestava-se também

na criação de uma “ideia de massa”, um pensamento e uma forma que supera o indivíduo: “A

última aspiração é uma necessidade intuitiva de munir cada ser humano com força energética,

formando assim um exército que impulsiona uma ideia de massa” (MALIÉVITCH, 2007, p.

58). Este exército, movido por uma energia coletiva, promove outra guerra, que já não visa a

fortalecer os Estados nacionais e o modo de vida burguês, mas a construir a sociedade que

permeou os sonhos do movimento revolucionário russo: a comunidade livre sem propriedade,

sem opressão: “A contra-reorganização dos Estados, a guerra como um meio de destruição da

cultura militar e a organização de um único Estado de seres humanos, ou de uma plantação

cultural alimentar sem Estado será precisamente útil para o movimento intuitivo como ideia

de  massa”  (p.  59).  Sobre  esta  busca  coletivista,  Eisenstein  lembra  que  “eliminando  a

concepção  individualista  do  herói  burguês,  nossos  filmes  daqueles  períodos  fizeram um

desvio abrupto – insistindo em uma compreensão da massa como herói” (2002, p. 24), e

Púnin  fala  do  antagonismo  entre  a  nova  arte,  fundada  na  cidade  moderna,  e  as  formas

figurativas da velha estética:

Figurative  monuments  (Greek  and  Italian)  are  at  variance  with  contemporary
reality in two respects. They cultivate individual heroism and conflict with history:
torsos  and  heads  of  heroes  (and  gods)  do  not  correspond  to  the  modern
interpretation of history. Their forms are too private for places where there are ten
versts  of  proletarians in  rows.  At best  they express  the character,  feelings  and
thoughts  of  the  hero,  but  who  expresses  the  tension  of  the  emotions  and  the
thoughts of the collective thousand.  A type? But a type concretizes,  limits and
levels  the  mass.  The  mass  is  richer,  more  alive,  more  complicated  and  more
organic (PUNIN, p. III)

Para além das diferenças dentro das vanguardas russas, todas resistiram contra a captura das

revoluções pelo Estado. A desterritorialização que promovem se mostra na própria busca pelo

infinito, o trans-espacial, a superação do “mundo verde”, e a presença agressiva do sonho, da

utopia. Esta dimensão utópica, por exemplo, que permitiu que a obra de Oswald de Andrade e

seu matriarcado pindorama não sucumbissem ao realismo “crismado de sectarismo, rotulado

e  imposto,  acadêmico  e  formalista,  enfim,  borrado  de  ocre  sanguinário  e  de  estupidez
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militante”  (1991,  p.  218)45.  Ao contrário  do  final  de  Crime e  Castigo,  onde  o  revoltado

Raskolnikóv cede  à  resignação,  através  do amor de Sônia,  a  luta  desta  geração tão viva

continua aberta, feroz, sem abaixar as armas.

O último voo

Em  Escrava  que  não  é  Isaura,  Mário  de  Andrade  balançou  a  cabeça  e  disse:

“Maiakóvski exagerou” (p. 223). Mesmo considerando natural e justificável sua fúria contra

o passado, não deixou de apontar a “linda ignorância do poeta” que visava “apagar o antigo”.

Avaliando aquela que batizou como “a geração que esbanjou seus poetas”, Roman Jakobson

identificou  um  exagero  parecido  nesta  vontade  irremediável  de  futuro,  nesta  força

“demoníaca” que chegou a romper a unidade do tempo: 

Lançamo-nos  em direção  ao  futuro  com excessivo  ímpeto  e  avidez  para  que
pudéssemos  reter  algum  passado.  O  elo  dos  tempos  foi  rompido.  Vivemos,
pensamos e acreditamos demais no futuro, não temos mais a sensação de uma
atualidade que se baste a si mesma, perdemos o sentimento do presente (2006, p.
52).

Com uma paixão pelo  futuro que  ameaçava sua própria  vida,  era  doloroso demais,  para

aqueles que se envolveram intensamente com a revolução, ver que o novo não era tão novo

assim,  e  que  um longo  feriado  adormecia  a  necessária  criação.  Em 1923,  por  exemplo,

Maiakóvski já reclamava (1923):

Cinco anos de crescentes conquistas.

Cinco anos, diariamente, que renovam e realizam as palavras de ordem.

Cinco anos de vitórias.

E: -

Cinco anos de feriados e monotonia das formas.

Resultado de cinco anos de impotência da arte.

A percepção de uma crescente burocratização do Estado fazia a  Lef convocar os artistas a

seguirem o exemplo da classe trabalhadora de todo o mundo e colocarem sua experiência na

rua, revolucionarem as formas artísticas (MAIAKÓVSKI, 1923):

Os chamados diretores!

Será que deixarão, enfim, vocês e as ratazanas, de perder tempo com os falsos
adereços da cena? 

Assumam a organização da vida real!

45 Sobre este  aspecto na obra de Oswald de Andrade,  ver  “Da ‘reabilitação do primitivo’:  Diálogos entre
antropologia e antropofagia em Oswald de Andrade” (MOREL, 2013). 
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Tornem-se planejadores da marcha da revolução!

Os chamados poetas!

Será que deixarão os gorjeios de álbum?

Cantarão as glórias das tempestades apenas nos jornais conhecidos?

Deem o  novo  "La  Marseillaise",  conduzam a  "Internacional"  até  o  trovão  da
marcha vitoriosa da revolução!

Os chamados pintores!

Deixem de pôr remendos de várias cores no tempo gasto pelos ratos.

Deixem de enfeitar a vida pesada da burguesia Nepista.

Aumentem a força dos artistas até abarcar as cidades, até a participação em todas
as obras de construção do mundo!

Deem à terra novas cores, novos contornos!

Um fato importante observado por Maiakóvski, e por seus companheiros da Lef, é que

“embora o grupo dos acadêmicos + aliados mude de marcos (plataforma ‘marxista’), o seu

‘método  de  elaboração’ formal  permanece  antigo  (revolucionário  -,  naquele  sentido,  e

conservadores - no sentido de um tratamento formal da palavra)” (1924). Os “academicistas”

e o Estado soviético (para o qual passaram a trabalhar) não aceitavam as vanguardas, pois

estas afirmavam uma “síntese nova”, violenta e intuitiva, enquanto os burocratas do partido

ainda estavam agarrados a velhas formas da arte e pareciam o velho passageiro, do conto de

Pasternak, que por todo o dia caminhava sofrendo “por não ter ouvido da outra margem nem

uma linha escrita em pentâmetro” (2012, p. 377).

Em geral, a intolerância com o novo se dá porque chega ao fim uma síntese ainda
viva; a soma do antigo deve se dissipar pois suas unidades são necessárias para a
formação das  novas sínteses  econômicas.  Por  isso,  o senso comum persegue o
cubismo, o futurismo e o suprematismo, pois estes pulverizam as sínteses da velha
arte. E se nos jornais e revistas os socialistas também perseguem novas sínteses da
arte, é só porque aquela arte com que se alimentava a opinião pública anterior aos
tempos socialistas ainda permanece viva entre eles. Por outro lado, há uma grande
influência  da  razão,  acostumada  ao  conforto,  que  teme  que  a  perturbem com
inovações e apresenta uma pilha de volumes de axiomas lógicos e “sensatos”, que
a coalizão pequeno burguesa aceitava sem contestar (MALIÉVITCH, p. 53).

É  importante  perceber  que  a  repressão  contra  as  vanguardas  não  se  deu  apenas  com a

ascensão de Stálin, mas já se iniciara com a diminuição do poder dos soviets e das liberdades

políticas a partir de 1918. Os materiais de sátira política criados por Maiakóvski para criticar

o  fortalecimento  da  pequena-burgesia  e  da  burocracia  estatal,  são  diversos.  Na  peça  O

Percevejo, o personagem principal, Prissípkin, apresenta nos primeiros atos os aspectos mais

detestáveis vistos por Maiakóvski na vida soviética. Casando-se com uma pequeno-burguesa

que conseguira espaço na sociedade russa após o aburguesamento promovido pela NEP, ele
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encarna  a  imagem negativa  do  boêmio  individualista,  vazio,  envolvido  em um universo

consumista e fútil. A própria montagem do palco, na primeira cena, uma “magazine” com

“vitrines repletas de mercadorias” onde “as pessoas entram de mãos vazias e saem carregadas

de pacotes” (2009, p. 11), abre a imagem da Rússia dos seus últimos anos de vida. Cenário

ainda mais infeliz,  considerando que o protagonista -  que grita orgulhoso ao lado de sua

noiva: “Minha casa vai ser o corno da abundância. Rosália Pávlovna, compre!” (p. 14) -, que

já  não  pode  conviver  no  ambiente  “grosseiro”  da  fábrica,  “capaz  de  estragar  seu  gosto

refinado em formação....” (p. 28), fora um operário que combatera pela revolução e que agora

se misturava “à classe ascendente”.

O  “casamento  vermelho”,  satirizado  na  peça,  define  o  presente  conservador  que

esmagava  o  poeta,  representado  comicamente  nas  palavras  de  Baian,  “um  bajulador,

talentoso  por  natureza,  membro  dos  antigos  proprietários”  (p.  78):  “Com  sucesso,  nós

conseguimos unir e coordenar as classes contraditórias desse casal. E nós, armados como

estamos com a visão marxista, podemos ver neste fato (...) o futuro risonho da humanidade,

vulgarmente chamado socialismo” (p. 35). Nos tempos duros da autocracia, pergunta a todos,

como sua ironia jocosa: “como nossos grandes mestres Marx e Engels poderiam imaginar que

os  laços  do  Himeneu  poderiam  unir  o  Trabalho,  anônimo  mas  grandioso,  ao  Capital,

destronado mas sempre sedutor?” (p. 35-36)

Novy-Lef também se construiu lutando contra a dependência da arte ao mercado e

contra o que considerava como os “péssimos gostos da NEP” (MAIAKÓVSKI, 1927):

Nós lançamos a primeira edição de "Novy Lef".

Para que lançamos? O que há de novo? Por quê Lef?

Lançamos,  porque  a  situação  da  cultura  no  campo  da  arte,  nos  últimos  anos,
chegou a um pântano completo.

A demanda  do  mercado  torna-se  a  medida  de  valor  de  muitos  fenômenos  da
cultura.

Com  uma  fraca  capacidade  para  comprar  produtos  culturais,  a  demanda  de
mercado muitas vezes obriga as pessoas da arte a trabalhar tanto voluntária como
involuntariamente, por simples oportunismo, para os péssimos gostos da NEP. 

Ao mesmo tempo em que acentuavam a crítica, a vanguarda foi sendo encurralada, taxada

como burguesa, boêmia, anarquista. A palavra “incompreensível”, que mereceu um poema

fantástico de Maiakóvski, soava como o verbo final de uma década incrível (p. 43):

Sempre cobram da arte que seja compreensível, mas nunca cobram de si mesmos
ajeitar a própria cabeça para a compreensão, e os socialistas culturamente mais
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avançados seguem pelo mesmo caminho, com as mesmas cobranças sobre a arte,
parecem-se  com  o  comerciante  que  cobrava  do  pintor  as  tabuletas  que
representassem compreensivelmente as mercadorias que tinha em sua venda.  E
muitos,  especialmente  socialistas,  pensam que  a  arte  serve  para  desenhar  pães
verossímeis; também acham que os automóveis e toda a vida técnica está somente
a serviço das comodidades da causa econômica e alimentar. 

O símbolo maior da derrota, naqueles tempos, talvez tenha sido o tiro no peito dado

por Maiakóvski. Não podiam acreditar, “não queríamos crer – delírio!/ Mas dois, três, todos,

incessantes,/ O repetiam. Ajustados no trilho” (PASTERNAK, 2010, p. 200). O povo, que

diziam o rejeitar, “que não o compreendia”, corria em direção ao caixão, chorava a sua morte:

“Um dia inócuo, inócuo, mais inócuo/ que uma dezena de teus dias passados./ No vestíbulo, a

turba  se  coloca/  Em fila,  premida  por  um disparo”  (PASTERNAK,  2010,  p.  200).  Não

adiantava o grito de sua irmã, à beira do túmulo: “Volódia!”. Maiakóvski estava morto. A

década estava morta. Nas jornadas da juventude nos anos 60, entretanto, ele - e sua geração

assassinada (Iessiênin se suicidara em 25, Bábel e Meierhold foram fuzilados, Mandelstam

desapareceu nos campos de concentração, Eisenstein e Maliévitch conheceram a morte após

vastas censuras e longa depressão, Tsvetaieva se suicidou solitária) - voltava nas blusas, nas

ruas: “melhor morrer de vodka do que de tédio”. Confirmava-se, nas lutas mais radicais, o

desejo, a utopia do poeta:

“Viek XX

             Voskriesit kogo b?

- Maiakóvski vot...

              Poishchiem iarie litsa, -

Nedostatotchno poet krasiv”. –

Krikny ia

            Vot s etoi

                          S nyniechniei
stranitsy:

- Nie listai stranitsy!

                               Voskriesi!

Sierdtsie mnie vlobli!

               Krobitsy –

                               Do posliednikh jil

“Século XX

                 Ressuscitar quem?

- Está aqui Maiakóvski....

                                Procuremos um rosto mais
vivo, -

o poeta não é tão bonito” –

Eu grito

               por estas

                                pelas últimas páginas:

- Não virem as páginas!

                                             Ressuscitem!

Coloquem um coração em mim

                   Bombeiem -

                                        Até a última veia

            

Como havia previsto Pasternak, quando o morto ainda dormia no caixão, o poeta voltava,

“penetrando de novo, de um só golpe,/ No fabulário das legendas jovens”. Voltava, entre

novas bombas, novos cantos, novas buscas: “E penetrando da maneira mais direta/ Porque
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nele você entrava de um salto./ teu disparo parecia um Etna/ Sobre encostas de covardes e de

fracos”. Retornava aos vivos. Eternamente jovem, como um guerrilheiro Zapatista.
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ESCRITURA DE RAIMUNDO CONTRERAS, DE PABLO DE ROKHA, UM
RETORNO AO MITO DE SÍSIFO 

Ana M. Lea-Plaza
Doutora em Literatura Brasileira pela UFRJ

Resumo: O seguinte trabalho é uma análise de Escritura de Raimundo Contreras, poema em prosa do
chileno Pablo de Rokha, que forma parte da dinâmica tradição do Bildungsroman. Ancorado a uma
literatura  estreitamente  ligada ao tema da  terra  e  da província  chilena,  este  se  desdobra  como a
formação de uma escrita que, a partir de tais raízes, busca construir uma linguagem capaz de integrar
os novos universos simbólicos do discurso de um também novo sujeito social – o de um filho de
pequeno proprietário rural–, que está se emancipando, no âmbito nacional, da ordem oligárquica, e no
âmbito internacional, da condição de periferia cultural. 

Palavras-chave: Bildungsroman; De Rokha; Província.

Resumen: El siguiente trabajo es un análisis de Escritura de Raimundo Contreras, poema en prosa
del chileno Pablo de Rokha, que forma parte de la dinámica tradición de la Bildungsroman. Anclado a
una literatura estrechamente ligada al tema de la tierra y de la provincia chilena, este se desdobla
como la formación de una escritura que, a partir de esas raíces, busca construir un lenguaje capaz de
integrar los nuevos universos simbólicos del discurso de un también nuevo sujeto social – el del hijo
de  un  pequeño  propietario  rural  –  que  se  está  emancipando,  en  el  ámbito  nacional,  del  orden
oligárquico, y en el ámbito internacional, de la condición de periferia cultural. 

Palabras clave: Bildungsroman; De Rokha; Provincia.

Abstract: The present work is an analysis of Escritura de Raimundo Contreras, a prose poem written
by Chilean  artist  Pablo  de  Rokha,  who  was  part  of  the  dynamical  tradition  of  Bildungsroman.
Anchored to literature closely connected to themes of land and Chilean provinces, which unfolds as
formation of a writng that, building from such roots, constructs a new language capable of integrating
the new symbolical universes present in the discourse of a social subject which is also new – that of
the son of a small landowner – and which is emancipating itself from oligarchical order at the national
level and from the condition of cultural periphery at the international level.

Keywords: Bildungsroman; De Rokha; Province.

Introdução

Escritura de Raimundo Contreras (1929), do poeta chileno Pablo de Rokha (1894), é

uma poema em prosa que pode ser lido perfeitamente como um Bildungsroman. Num registro

modernista, ele desenvolve o problema do crescimento, do desenvolvimento e da formação, e

o faz de maneira a acrescentar ingredientes novos que provêm, precisamente, desse lugar

indeterminado e misto da prosa poética.  

Um dos pontos mais importantes desta obra talvez seja o fato de se vincular a uma

tradição literária ligada ao tema da terra e da província chilena, inserindo esse tópico dentro

de uma preocupação estética, em que a questão do regionalismo aparece entrelaçada com

uma investigação formal e, fundamentalmente, com uma pergunta pelo lugar do poeta e da
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poesia na modernidade. 

No caso de Pablo de Rokha, semelhante integração dá-se num momento cultural em

que a incorporação do local-rural encontra-se submetida à preocupação mais ampla de uma

poesia “fixada num olhar social e na liberdade vanguardista” (SUBERCASEAUX, 1988, p.

132,  tradução  nossa).  Esta  buscará  articular  “o  nacional-popular  numa  perspectiva

rabelesiana e épica [que se] caracterizará por um excesso libertário capaz de esgotar o leitor,

e  não  pela  sugestão  hermética  de  raiz  simbolista,  que  pressupunha  uma  recepção  ativa,

questão que foi premissa das propostas e buscas da vanguarda europeia”46.

Mas  o  traço  mais  importante  desta  obra  é  o  fato  de  ela  se  articular  como  uma

investigação que manifesta uma intensa preocupação pelas relações entre poesia  e história.

Em  Escritura de Raimundo Contreras, esta se expressa na busca de uma escrita capaz de

integrar todos os universos simbólicos de um novo tipo de sujeito historicamente definido:

um sujeito culto e popular, urbano e rural, cosmopolita e local, central e periférico, racional e

psíquico, vanguardista e crioulo. Quer dizer, um sujeito atravessado pelas estratificações do

tempo histórico: estratificações espaciais (continentais e nacionais), psíquicas, temporais e

estilísticas. 

A consciência da condição histórica impõe-se sob a forma de um desafio estilístico, a

partir do qual será possível construir voluntariosamente uma identidade poética, orientada a

criar  uma  escrita  capaz  de  representar  tais  condições  históricas,  que  são  pessoais,  mas

também e, sobretudo, coletivas. Neste sentido, Escritura de Raimundo Contreras constitui-se

como  um  texto  épico  dirigido  à  formação de  uma  escrita  forjada  “desde”  e  “para”  as

condições de um mundo periférico (latino-americano, chileno, popular, rural, etc.), que, no

entanto,  resiste a se identificar completamente com esse lugar e propõe,  para eludir  esse

obstáculo, uma escrita em movimento, em permanente viagem pelos universos simbólicos dos

quais o poema surge. 

Diante da historicidade, o texto propõe, assim, um retorno ao mito, particularmente,

ao mito de Sísifo, o qual funcionará como a identidade poética que o narrador encontra para

uma escrita que se define pelo voluntarismo da busca, do movimento e da autoconstrução

entre os  universos  simbólicos  que  a  constituem,  e  não  pela  fixação  em  algum  desses

territórios. 

46  Ibid., p. 132.
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Análise

Escritura de Raimundo Contreras é um poema em prosa que narra o processo de

formação47 de uma consciência mediante a escrita e de uma escrita mediante a consciência.

Como o título insinua, o seu foco é, portanto, a narração de uma escritura: a de Raimundo

Contreras,  o  qual  surge  diante  do  leitor  como um sujeito  totalmente  novo,  definido  por

categorias que parecem querer extravasar e fazer colapsar as categorias que definem o sujeito

em formação da definição clássica de Bildungsroman (masculino, burguês, urbano, racional,

europeu)48. 

47 A palavra formação é um conceito de longa data que tem sofrido grandes mudanças ao longo da história. Até
o século XVIII este foi um conceito místico que supunha uma visão teológica do homem. Segundo a mitologia
cristã, desde o pecado original o ser humano tinha quebrado a sua unidade com Deus, tinha sido deformado, e,
como tal, devia esperar passivamente a graça da divindade para assim reconstruir a imagem de Deus em si
mesmo e recuperar a  unidade perdida com ele (GADAMER,  1992, p.1).  A  formação referia-se,  assim, a  esse
processo não humano que se operava no homem pela intervenção divina. No século XIX, com Herder, começa o
momento decisivo desta palavra. A formação, antes religiosa, seculariza-se e passa a transformar-se quase num
sinônimo de cultura. Tal acepção se mantém com Kant, quem, não falando ainda de formação, refere-se, sim, a
uma “cultura da capacidade”; e com Hegel, quem, já utilizando a  formação “usará o termo para referir-se ao
ascenso à generalidade” (GADAMER,  1992,  p.  39). Esta associação entre  formação  e  cultura  é quebrada por
Humboldt,  autor  que  viu  na  formação  um processo  mais  interior,  um modo  de  perceber  que  procede  do
conhecimento e sentimento da vida humana (GADAMER, 1992,  p. 39). Retomando a tradição de Herder, mais
tarde, a Bildung passa, assim, a ser pensada com referência constante à genética, ao desenvolvimento das coisas
da natureza e à  dimensão física do ser  humano, levantando discussões sobre a  relação que existe  entre as
disposições naturais do homem e a liberdade (KONTJE, 1993, p. 2). Em torno desse aspecto, é que podem ser
reunidos os diferentes desenvolvimentos dados ao conceito Bildung durante o classicismo de Weimar, momento
em que este cumpriu um papel central, com pensadores como Goethe, o já mencionado Humboldt e Schiller. De
modo geral,  parece-nos que uma boa maneira de visualizar o que é a  formação  atualmente,  é apresentar o
conceito fazendo recurso a um contraste, sugerido por Gadamer, entre ele e a pedagogia (aliás, muito discutida
pelo  Romance  de  formação).  Quando  falamos  de  formação não  estamos  pensando  num processo  técnico
composto  por  meios  e  fins,  como  acontece  com  as  instâncias  que  compõem  o  processo  pedagógico.  Na
concepção mais tradicional, este último caracteriza-se por ser um processo educativo unilateral orientado pela
figura de um tutor que, em consequência, passa a ser o protagonista deste processo. Por outro lado, a educação
assim compreendida, encontra-se restrita a um âmbito institucional e nela a aprendizagem é entendida como um
uso específico e, poder-se-ia dizer, limitado da inteligência, que fica reduzida à capacidade de assimilar um
conjunto de técnicas e mecanismos para aquisição de informação. A pedagogia, portanto, seria teleológica, já
que tem uma finalidade clara:  a  aquisição,  por parte dos estudantes,  de determinados saberes  que não têm
relação com a sua experiência pessoal e existencial, mas com o desenvolvimento específico das habilidades que
estes saberes possibilitam. Por último, pelo fato de ter um caráter institucional e acontecer dentro do espaço
limitado  da  escola,  a  pedagogia  se  desenvolve  segundo  o  funcionamento  e,  portanto,  os  interesses  desta
instituição. E o saber que nela se distribui é transmitido dentro de uma rígida distribuição de papéis: o tutor ou
professor é quem ensina, e o aluno é quem aprende. O primeiro seria ativo e o segundo passivo, posições que, da
ótica pedagógica tradicional, não seriam intercambiáveis. Ao contrário, “o resultado da formação não se produz
ao modo dos objetos técnicos, mas surge do proceso interior da formação e conformação, e se encontra por isso
num constante desenvolvimento e progressão” (GADAMER, 1992, p. 40, tradução nossa). Como na natureza, a
lógica da  formação não conhece objetivos exteriores,  motivo pelo qual esta palavra parece-se muito com a
physis  grega.  Assim,  diferentemente  da  especificidade  do  processo  pedagógico:  “Na  formação,  nós  nos
apropriamos  por  inteiro  daquilo  no  qual  e  através  do  qual  nos  formamos.  Nessa  medida,  tudo  o  que  ela
incorpora se integra nela, mas o incorporado na formação não é como um meio que tenha perdido a sua função.
Na formação alcançada nada desaparece, mas tudo se guarda. Formação é um conceito genuinamente histórico e
é precisamente deste caráter histórico da ‘conservação’ que se trata na compreensão das ciências do espírito
(GADAMER, 1992, 40).
48 Ao dizermos  que  Escritura  de  Raimundo  Contreras  é  um  Bildungsroman o  fazemos  a  partir  de  uma
compreensão histórica do gênero, segundo a qual não existe um, mas vários Bildungsromane, que vão surgindo
e se transformando de acordo com o contexto da sua aparição.  Compreender este livro como formando parte
deste  gênero,  nos  obriga  a  trabalhar  fora  da  definição  conservadora  e  canonista  que,  tendo  se  perfilado
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Este processo de escrita apresenta-se como um duelo entre duas ordens simbólicas: a

vida, a natureza, a matéria e a saúde, por um lado; a morte, a cidade, a razão e a doença, por

outro. Quer dizer, dá-se como uma alternância de universos que se organizam, desorganizam

e reorganizam entre si pautados pelo ritmo dominante da sua mútua anulação, o que nos leva

a visualizar este poema como um retorno ao mito de Sísifo. Após a encenação desse processo

de construção e destruição, o autor parece atualizar esse mito como imagem de identidade

para esse sujeito diferente em classe,  mentalidade,  natureza,  sexo e  orientação (de “língua

obreira”,  “imaginário difuso confuso”,  “animal  de inclinações  derrubadas”,  de “virilidade

sem caminho”, “sem caminho”) e que não deixa de ser representação do novo sujeito latino-

americano  que  se  está  formando  por  aqueles  anos49.  O  seu  poema  sugere,  assim,  uma

identidade em movimento, cuja condição é o estado voluntarioso da sua autoconstrução e sua

capacidade de integrar o cosmopolita e o local, o abstrato e o material, o europeu e o latino-

americano,  enriquecendo-se  mutuamente,  sem  que  nenhum  deles  se  instale  de  forma

definitiva. 

progressivamente com Blackenburg (em 1774) durante a articulação da sua teoria do romance, e depois com
Körner e Morgenstern (entre 1803 e 1804), espalhou-se com Dilthey durante o período da unificação alemã e a
crítica nacionalista (1870), transformando-se no  locus clássico da definição de  Bildungsroman. Segundo essa
definição conservadora, o Bildungsroman seria um tipo de romance culto orientado a fins superiores que não o
do divertimento, mediante o retrato do crescimento psicológico do seu protagonista (Blanckenburg), um “belo
homem” (Körner)  que  vai  tomando forma gradualmente  a  partir  da  interação  entre  as  suas  predisposições
naturais e as circunstâncias externas com que entra em contato até atingir um estado harmônico de perfeito
equilibro e liberdade (KONTJE,  1993, p. 11). O percurso deste belo homem descreveria, assim, um percurso
exemplar  e  representativo capaz  não só de mostrar  a  formação do protagonista,  mas também de induzir  à
educação  do  próprio  leitor  (Morgenstern).  Porém,  como o  demonstra  Todd  Kontje,  no  livro  The  german
Bildungsroman:  history  of  a  national  genre,  essa  definição  essencialista,  ingênua,  canonista,  germanista  e
didática, na verdade, corresponde a  uma definição dentro de uma tradição crítica específica que vem sendo
revisada e transformada ao longo dos anos, não só mediante novas interpretações do  Wilhelhm Meister, mas
também mediante a aparição de outros Bildungsromane e da apropriação do tema por parte de diferentes escolas
críticas. No seu conjunto, essas circunstâncias, obras e autores têm ido historicamente “formando o Romance de
Formação”. O crítico alemão chega a apresentar doze definições de Bildungsroman, começando pela definição
de Schiller, Schlegel e Novalis, durante o primeiro romantismo, que questionou dito dogma, ao detectar na obra
de Goethe um fundo irônico dentro desse quadro harmônico percebido pela crítica nacionalista.  Se a primeira
linha de intérpretes culminou com a crítica fascista que quis acentuar, mais uma vez, o caráter profundamente
alemão do gênero, esta segunda foi muito importante para os comentadores de pós-guerra e os estudos recentes
mais relevantes sobre o  Bildungsroman  (KONTJE,  1993, p. 13). Em conclusão, para trabalhar o  Romance de
formação não precisamos fazê-lo com referência a Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, nem à definição
clássica  que  se  articula  a  partir  da  questão  da  integração-desintegração  do  herói  na  sociedade  burguesa.
Particularmente, nós propomos que o interesse central do Bildungsroman é pensar a questão da inserção social,
mas em função de outro elemento que lhe é mais fundamental: a formação, instância que é a grande busca do
Bildungsroman e para cuja consecução cada autor terá de achar o seu próprio caminho. 
49 Este  sujeito,  como  diz  Naín  Nómez,  “Tem  características  que  se  formam  de  1)  Traços  pessoais  e
autobiográficos de Pablo de Rokha; 2) Alguns traços da figura real-mítica do loiro Carioca, mais uma abstração
arquetípica do campesino chileno” (NÓMEZ, 1988,  p. 97, tradução nossa). “O loiro Carioca é um personagem
extraído da vida real e que reaparece várias vezes nos poemas. Foi um arreeiro que o autor conheceu durante a
sua infância e que tinha características de contrabandista cordilheirano e herói romântico. Sua imagem persistiu
na memória do menino e nos textos” (Ibid., p. 97). Podemos dizer, portanto, que este representa o novo sujeito
latino-americano, provinciano e vinculado à terra – o pequeno proprietário a que de Rokha estava próximo, mas
também o inquilino pobre que ele quis representar –, que se está emancipando, no âmbito nacional, da ordem
oligárquica, e no âmbito internacional, da condição de periferia cultural. 
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Esse sujeito,  esse projeto de escrita  e  a  oposição entre  as duas  ordens simbólicas

mencionadas  anunciam-se  já  no  primeiro  capítulo  do  livro,  em  que  são  tematizadas  as

condições de enunciação do canto que se desenvolverá ao longo do texto. 

O  narrador  caracteriza  Raimundo  Contreras  como  um  “ser  incognoscível”  e

“estapafúrdio”,  lúgubre  e  contraditório  (DE ROKHA,  1966,  p.  23,  tradução nossa),  uma

identidade que ultrapassa o sujeito burguês”50, figura que, aliás, é sutilmente ironizada: “a

defenderia, Raimundo, a levantaria sobre as acéquias astronômicas para que não queimasse

os olhinhos”51. 

O projeto de escrita e a oposição entre os campos simbólicos organizam-se aqui ao

redor do tema da memória, cuja presença divide a narração entre um passado e um “agora”,

temporalidades que, por sua vez, correspondem a duas espacialidades: a do campo (Pelarco) e

a da cidade; a do maternal, do erótico (história de Rosita), do familiar; e a do mecânico, do

enfermo, do fútil e do irracionalizável, onde o subalterno é visto como uma peça mecânica

sem experiência:  “porque tudo anda louco nessas cidades sem medida e até o suéter dos

varredores é  temível  /  no entanto,  os tocadores  de realejo não são pássaros  mecânicos e

trazem outonos na garganta”52.

A interação desses dois cenários, como já foi dito, realizar-se-á mediante o exercício

da memória, a qual adquire duas feições: a memória linear, sujeita a uma visão cronológica

do tempo; e a memória como totalidade.  A primeira possui dois movimentos: do presente ao

passado (memória que se constrói e que adquire a forma de um obstáculo53) e do passado ao

presente  (memória  involuntária  que  invade  o  tempo  atual54).  O  narrador  anuncia,  sem

embargo, o predomínio da memória como totalidade que funciona para além das coordenadas

presente-passado. Essa memória é o território a que Raimundo se dirige e para cuja definição

deve  encontrar  novos  termos  que  não  os  temporais.  É  uma  memória  que  se  “olha  em

redondo”, desde “a última ponta do globo”, quer dizer, que se observa como um todo em cuja

direção viaja-se de “corpo inteiro”, como a uma viagem cosmológica, e através de veículos

míticos  tais  como  “o  potro  da  noite”,  que  se  apresentará  como  a  ponte,  durante  vários

50  “sublimidade que resplandece furiosamente por dentro das águas burguesas” (Ibid., p. 24). 
51 Ibid., p. 24.  
52 Ibid., p. 25. 
53 “(…) muralha  de  vidro  oblíqua  astronômica   água  de  espelhos  sobre  os  meninos  dormidos   acima de
Raimundo que a prolonga   contemplando-a   encurralando-se contra seu destino” (DE ROKHA,  1966, p.22,
tradução nossa). 
54 Esta memória surge imediatamente após a instalação da memória-obstáculo-muro “a muralha   que cresce
enorme   como a palavra incalculável   esmagando-o   arruinando-o / mas a galinha preta picava   devagarinho
a rosinha à Rosinha  embaixo do pé de pera do parrón   sozinhos   tem o sorriso corado  acima do moleque
situações de diamante” (Ibid., p. 22). 
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capítulos, entre ambos os universos. 

Essas  condições  de  enunciação  definem  um  discurso  bilíngue  cuja  natureza  é

tematizada no capítulo II: “t o d o s   o s   c a m i n h o s”. Do tema da  memória como

totalidade que organiza a primeira parte, o narrador passa a introduzir um novo elemento: a

condição bivocal da escrita que está em formação. O universo simbólico do urbano, do triste

e  do  artificial –  do  civilizado  –55 coloca-se  numa  situação  de  simultaneidade  com  o

imaginário do  rural, do  originário e do  saudável – do natural –. Isto dá ao capítulo uma

estrutura  de  contraponto  em que  um e  outro  imaginário  se  alternam completando  o  seu

sentido,  como um equilibrado duelo entre vida e morte.  A passagem para o território do

natural  é  uma  passagem  intuitiva,  sensorial  e  cheia  de  riscos  (pois  é  uma  viagem

experiencial): “mordendo e cheirando sombras”, “encurralado de terrores genitais” (32). Ao

entrar  nos  seus  territórios,  desdobram-se  alegres  imagens  de  virilidade,  organicidade,

fertilidade e felicidade: 

(…) velhos gansos vermelhos   levantam voo  a  partir  da  cruz   migram em
situação de bandeiras difíceis   içando os  extenuados ocasos   então   e   ademais
têm toda a vida metida dentro do sexo   oh!   dentro do sexo de todas as mulheres
ele   Raimundo Contreras   como uma dual língua crescida   que anda lambendo o
acontecer desse peixe alegre   incandescente  entrementes molhado o rosto em
sucos de frutas grandemente pretos      como quebrando-se ovos de tinta azul na
espada  indômita    ou  como  impregnado  de  coisas  viscosas    redondas    em
redondez  de  vinhos    em nudez  que  se  repete  de  alegria  incombustível  (DE
ROKHA, 1966, p.32, tradução nossa). 

Dentro dele, o imaginário sexual surge num registro simbólico (representando a vida),

mas  também  biográfico,  poético  e  social.  Aparece  em  cena  uma  nova  mulher,  Corina

Gonzalez,  mulher  talquina  popular,  exuberante  e  grosseira  que  desperta  uma  linguagem

poética sinestésica: sensorial, táctil, gustativa e fisiológica. Em contrapartida, o território do

civilizado  surge  com força  sob  a  forma  de  uma  “doença  metafísica”,  uma  enfermidade

epistemológica, em que o isolamento do indivíduo em relação ao mundo, provocado pelas

separações da racionalidade, configuram-se como o seu drama central: 

Digamos que advém  carregado com pensamento   com um poço ou com um
buraco   carregado com a ausência da carga   e   isso é infame   carregado com
abismos metafísicos   com religião caída   fé fedorenta a tumba abstrata   com
liberdade   com solidão  muito errante   que abre cidades   cortadas  a pico   de
espanto  em espanto    horizontes  verticais  e  lamentáveis   que  resolvem tanta
situação a faca   e   não obstante   oscilam como antenas 56. 

Nesse duelo bivocal, será a morte, desta vez, a triunfante, como nos parecem dizer os

55 “(...) mal lhe pendura o poema   mesmamente que a doença aos terrenos”, “cheira a pêssegos artificiais” 
(Ibid., p. 31). 
56 Ibid., p. 33. 

83



Revista A! n.2, 2014/02 

últimos versos do capítulo: “Dentro da Capital   desenfadado aeroplano de artista   ferindo

outonos pintados de prostitutas   completamente só”57,  anunciando-se, assim, o domínio,

total e sem contrapartida, da doença no capítulo seguinte, intitulado “á l c o o l / o medo e o

fogo / a loucura imaginária”. 

De fato, a terceira parte de Escritura de Raimundo Contreras é o retrato de um estado

totalmente patológico em que a doença espiritual estabelece-se por completo. O imaginário

do civilizado e  do mental  toma conta inteiramente da escritura,  destroçando os símbolos

saudáveis da natureza que se apresentam agora como totalidades desintegradas sob o peso do

urbano, em imagens como: “a laranja atropelada”58, “o vento doente”, “entre as patas veludas

dos seus pneumáticos”, “lobo de sol podre” (DE ROKHA, 1966, p.40), “a fruta obscura com

tontura  premeditada  de  bonde”  (DE ROKHA,  1966,  p.  40),  “esse  vinho  grande  que  se

quebra”59,  “cidreira  em  álcool”60.  Se  no  primeiro  capítulo  é  a  memória que  organiza  o

discurso, e no segundo, a estrutura do duelo entre ambos os imaginários, instala-se aqui um

novo eixo discursivo, a psique,  simbolizada pela imagem desagregadora de uma “roldana

psicológica”61, que funciona como o redemoinho que desorganiza os símbolos e as partes que

constituem Raimundo Contreras: 

(…) parte do eixo psíquico e remonta à alma em confusão   e alça punhados de
coisas sem destino   e anda chamando as últimas vozes estipuladas   produzindo
cataclismos    organizando   seus  vaivéns contra  Raimundo    sobre  Raimundo
virando-o ou voando-o ou virando-o   confundido como terremoto envergonhado
alavanca em giro   ao redor de suas ilhas fatais arestadas de perigos   semelhança
de sepulcro em aluguel  na beira de um mar desterrado62. 

Este eixo psicológico que toma conta de Raimundo e da sua escrita é expressão de um

modo de estar incompleto (exógeno e periférico) dentro da civilização, que tem por referente

o sistema do “acontecer kantiano”63, baseado na lógica de uma vontade organizada com base

a fins que parece excessivamente linear e coerente para este sujeito essencialmente psíquico,

cujo  sistema  volitivo  é  um sistema confuso,  cambiante  e  contraditório64,  de  atos  que  se

anulam65 e se contradizem entre si66. O estado de doença representado pelo domínio de um

imaginário totalmente mental, assim, tem uma dupla origem: a perda do imaginário rural-

57 Ibid., p. 35. 
58 Ibid., p. 39. 
59 Ibid., p. 41. 
60 Ibid., p. 41. 
61 Ibid., p. 45. 
62 Ibid., p. 40. 
63 Ibid., p. 42. 
64 “alavanca de fumaça quebrada da vontade” (Ibid., p. 39),  “a volição falha o arrasta empurrando-o” (Ibid., p. 
42).
65 “goza chorando”, “caminha retrocedendo”, “amontoando o andado” (Ibid., p. 42). 
66 “se persegue perseguindo-se” (Ibid., p. 42). 
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material – “da primeira natureza” – mas também a impossibilidade de se ajustar ao bem-estar

dessa “segunda natureza” representada pela estrutura racional. De qualquer forma, e seguindo

o ritmo de construção e destruição que organiza o livro, o próprio mal deste estado vai se

desfazendo nas páginas finais do capítulo, quando começa a ser anunciado o ressurgimento e

o reaparecimento da primeira natureza, e a segunda natureza racional vai perdendo terreno.

Neste momento, esse estar exógeno dentro da civilização transforma-se num lugar válido de

produção  de  símbolos  e  no  território  específico  desse  poeta  que  sintetiza  o  natural  e  o

artificial e cuja visão do homem surge precisamente desse estar inacabado: 

E   ademais   literato   literato?   literato   quer dizer   uma grande máquina   quer
dizer   o que rega com pêssegos   e  o  que  semeia  terrenos  a  dinamita   e ara a
chutadas ou tiros  quer dizer  o que esteriliza  e produz  aquela fruta  egrégia do
veneno:  o  poema  grande  química  metafísica   sim  Raimundo  Contreras    o
literato   reencontra o poeta  incendiando-se   é inabordável o animal  canta-se
Raimundo  o que  sem aranhas isolado  no limite  determinável   condicionado por
espaços humanos (DE ROKHA, 1966, p. 43)

Dentro do caótico e doente espaço simbólico que organiza este capítulo, as condições

para o triunfo da vida e da saúde vão sendo criadas, até o momento da sua instauração total

no capítulo seguinte, intitulado, “a descoberta d a  a l e g r i a”. A natureza triunfa, desta vez,

sobre a civilização, a primavera sobre o inverno, a vida, sobre a morte. A palavra poética se

organiza, novamente, em direção ao passado, à memória e à natureza; e do imaginário do

psíquico,  do  subterrâneo  e  do  mental,  passamos,  sem  contrapartida,  ao  imaginário  do

inocente e do material:  “arrebenta em Raimundo seu ovo de água  saindo dos  psíquicos

cósmicos  subterrâneos   como  jato  de  inocência  incontestável”67.  O  espaço  volitivo  de

Raimundo também se esclarece. Ele “distingue água das águas”68 e o modelo visual da escrita

passa de “roldana psicológica” a “significado de circunsferência brilhante”69. De um universo

em  que  Raimundo  ocupa  um  lugar  exógeno  e  cujo  eixo  psicológico  desarticula  os

significados, a escrita desloca-se para um terreno poético em que os sentidos se esclarecem e

outorgam a  seu  personagem um lugar  central.  Desdobra-se  uma linguagem de  referentes

naturais que recuperam a sua integridade e tornam-se expressivos mediante uma adjetivação

que atribui cores, sentimentos, cheiros e sabores: “pássaros corados”, fungos doces”, “todas

as matérias sorriem”, “camarões entusiastas”, “louros de tinta”, “peras de gritos agrícolas”,

“entusiasmo de tomates”70. A linguagem se localiza e traz expressões da cultura campesina. O

ambiente transforma-se numa festa dionisíaca com comidas, cantos e danças populares que se

67 Ibid., p. 51. 
68 Ibid., p. 51. 
69 Ibid., p. 51. 
70 Ibid., p. 49-51. 
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transfiguram em elementos cósmicos71 dando passagem à nação não oficial, não glamorosa

do Chile: 

então amadurecem os cogumelos   para o sol nu   prudentes vidros azul-celestes  e
um odor nacional a folha podre   um odor genital a nora tranquila ou vinhedo
transatlântico

solta a pipa  das províncias   a bola  profunda do astrônomo  e do acendedor de
nações  o globo do juiz teimoso  e educa astros claros  com esse fio forte para
sempre   que amarra mundos e mortos  solta gargalhadas contra o céu e um mar
antigo  cinje  a  sua  cintura    alegremente    como  ideia  de  cadáver  honorável
alegremente   dançando pelado   Raimundo

nas horas tremendas   Chile retumba nos bramidos   nas alavancas de Raimundo
Contreras   o bruto 72.

O imaginário urbano-racional, no entanto, volta a instalar-se no capítulo “geometria

do racioncínio /  k     a     n     t / a lógica transatlântica”: “grandes planos   que referem

grandes  livros   implantam  seu  eixo  quadrado  nas  astronomias  de  Raimundo”73.

Diferentemente do patológico capítulo “á   l   c   o     o   l / o  medo  e  o  fogo / a  loucura

imaginária”,  o  posicionamento  de  Raimundo  nestes  territórios  será  de  uma  perspectiva

“saudável”.  “Roldanas de  sonho [que] advêm no laboratório de Contreras”74 substituem a

“roldana psicológica” que funcionava como a imagem visual e o modelo de organização dos

símbolos  no  capítulo  anterior,  abrindo  passagem  a  uma  escrita  tranquila  e  apolínea.

Raimundo Contreras  aqui  não  é  um ser  exógeno cujo lugar  de  enunciação é  um espaço

periférico que tem por referente a estruturação kantiana, mas identifica-se com a figura do

“sonhador”, de “domínio astrológico”75, “ansiedade parada”, “voz lograda” e “temperamento

redondo de epopeia”76. O lugar do abstrato, portanto, deixa de ser o da oposição dramática

entre o racional e o psicológico, para transformar-se no território amável da produção e da

construção de poemas-sonhos. A sua função, portanto, parece ser antes a de complementar e

dar uma orientação77 ao imaginário do natural que ocupa completamente a escrita do capítulo

anterior; e não a de esmagá-la. Assim, à beleza do dionisíaco, do exuberante e do grotesco a

escrita contrapõe o plano da abstração que equilibra o texto, oferecendo uma outra forma de

beleza: a da matemática e da arquitetura: 

parte a mãe  linha matemática  viola de Deus   desde o homem  esburacando o
desproporcionado trilho de impérios   chorado de signos e gritos pau de bandeira

71 “Cesta oceânica de tortilhas de rescoldo” (DE ROKHA, 1966, p. 50).
72 Ibid., p. 53. 
73 Ibid., p. 57. 
74 Ibid., p. 58, grifo nosso. 
75 Ibid., p. 57. 
76 Ibid., p. 59. 
77 “leme grande leme  de um país naufragado” (Ibid., p. 58). 
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do mundo leme  grande leme de um país naufragado  em gargalhadas  despidas
(DE ROKHA, 1966, p.58, tradução nossa). 

A criação desse sonho depara-se com a resistência do dionisíaco: “frequentemente  os

tumultos despedaçam as amarras do limite (...) às vezes quebra todos os vidros e a partir de

todas as léguas usadas  o delata um Deus assassinado”78.  Mas o espírito de contenção que

luta por se estabelecer nesta parte do poema parece ganhar a batalha “elevando” a escrita do

puramente carnal79 ao transcendente, compreendido não como lei racional (que, enquanto tal,

só  pode  criar  escritas  exógenas),  mas  como  lei  da  imaginação:  “e  tem  som  de  lei   a

arquitetura de Raimundo”80. 

Dentro deste território abstrato, no entanto, a natureza começa a surgir novamente,

relocalizando e ressituando Raimundo, no capítulo “adega de  vinhos  e  cachaças”. O espaço

mental  e  “elevado”  em que  ele  se  apresenta  como  o  pai  da  sua  própria  criação  parece

desgastar-se e perder o seu potencial  criador:  “arruinado de pássaros pálidos   Raimundo

persegue o galope  das  águias mortas  flameando em aventuras de alumínio   e a serpente

psicológica infunde seu destino ultravioleta”81. As cores dos seus referentes empalidecem, ele

mesmo perde o rumo e, do centro deste desgaste,  começa novamente a surgir  o universo

simbólico da natureza, a qual parece reclamar um reestabelecimento das hierarquias e um

reordenamento  das  relações  entre  o  poeta  e  o  mundo.  De  um  indivíduo  solto,  então,

Raimundo passa a fazer parte de uma genealogia82, e de pai da sua escrita, a imensidão do

natural o coloca no lugar menor (e maior) de filho: “assim como  quillay   como  maitén

como pé de pera   nascida de sementes esse grande castanheiro dá sombra a Contreras   e o

apequena  como o filho ao pai”83. 

Mas a natureza estabelece-se de forma total só no capítulo seguinte, “joguete   de

diamante”. Em continuidade com o imaginário de província, surge a figura de Lucina, figura

híbrida que adquire a forma cambiante de filha,  de amante e de obra de Raimundo.  Por

contraposição aos sistemas de pensamento que parecem se sobrepor de forma delirante sobre

o terreno do simbolismo do natural, Lucina representará o universo simbólico do endógeno,

daquilo que surge, organicamente, de dentro para a fora:

vezes de vezes  lhe parece a Contreras que Ela não aconteceu de fora para dentro

78 Ib id., p. 58.
79 “cem mulheres indescritíveis lambem a sua vontade  enchem de sexo o triângulo de energias educadas” 
(Ibid., p. 58). 
80 Ibid., p. 59. 
81 Ibid., p. 64. 
82 “parente astronômico de Gumercindo Fuenzalida” (Ibid., p. 64). 
83 Ibid., p. 65. 
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como maçã madura  mas de dentro para fora  como o caído e tremendo das coisas
futuras  que são o passado da esperança  e  como obra sua  apenas crê que existe  e
enche-a toda de lamentos (DE ROKHA, 1966, p.69, tradução nossa). 

A  obra-mulher-filha  que  nasce  na  escrita  será  símbolo,  portanto,  não  de  uma

linguagem  poética  criada  a  partir  da  combinação  entre  dois  imaginários,  mas  de  uma

linguagem totalmente primordial que se projeta em dois sentidos: um individual e o outro

coletivo. O primeiro se relaciona com a experiência do próprio Raimundo que, por sua vez, é

projeção da experiência biográfica do autor. Ela expressa a ternura do homem pela mulher

amada e pela parceira delicada que o leva às origens84 representando uma forma doce de ser

natural que contrasta com o caráter excessivo, bestial, mas também sublime de Raimundo:

“alucinando-a  de  gestos  de  cantos  de  gritos  que  acontecem  desde  as  eras  soberbas  e

elementais  a menina de Raimundo  assusta-se arranca-se e se esconde na própria ternura”85.

O sentido coletivo, por outro lado, instala-se de imediato, ao identificar-se a figura de Lucina

com regiões da periferia mundial e com espaços pós-coloniais: 

estilo  de  cerâmica   lembra  as  ilhas  do  cacau  e  do  flamenco  –  havaneira  e
jamaiquina – as morenas cafeteiras (...) lembra a sonoridade oceânica da borracha
e da  chancaca  e do grão do entardecer do amendoim crioulo   tão alegre e tão
ardente   lembra a alegria dos formosos louros tristes  seu vaivém tropical  de
canoas e de palmeiras  e o sol  e o charleston e a flor preta das colonias e a barba
loira do tabaco chorando os cantos da marinharia86. 

Isso atribui à figura da mulher-filha-obra o caráter de um projeto que ultrapassa o

privado e que se estende às regiões mais amplas do comunitário: o projeto da obra totalmente

originária, histórica, local, rural e periférica; desprovida de todos os ímpetos racionalizantes

do imaginário exógeno. 

Essa perspectiva do quotidiano muda imediatamente no capítulo seguinte, intitulado,

“o homem que se esqueceu d e  t o d a s  a s  c o i s a s antigo deus abandonado”. Como o seu

título  anuncia,  e  retomando  o  ciclo  de  construção  e  destruição,  a  escritura  aqui  perde

novamente  o  seu  caráter  humano,  anunciando  um novo foco:  “igual  ao  rangido  da  roda

aquela  aquela  névoa certa e aquele ademã vago e indescritível para Raimundo Contreiras  /

tem a cara torcida para o outro lado do mundo” (DE ROKHA, 1966, p.77, tradução nossa). O

narrador identifica Raimundo com símbolos etéreos, mostrando o seu novo estado atual de

desmaterialização e desumanização87, mas o faz segundo uma lógica paradoxal, em que o

processo  de  abstração  (e  elevação)  será,  simultaneamente,  um processo  de  concreção  (e

84 “olha para Lucina e lembra do caqui profundo  a barriguinha da panelinha de Talagante” (Ibid., p. 73)
85 Ibid., p. 71. 
86 Ibid., p. 72-73. 
87 “esta grande fumaceira é Raimundo  é Raimundo aquele incêndio sem fogo e sem lenha e sem aquele 
problema de fumo” (Ibid., p. 77)
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queda): “pega Lucina em condição de lembrança  sem material humano  como um fato ou

como um sonho dela nele  e a pega íntegra”88. Isto é simbolizado através da imagem do som,

elemento central  deste capítulo e que funciona,  por um lado, como a gênese de todas as

coisas e, por outro, como a essência de cada uma delas; isto é, como expressão do um e do

múltiplo,  do  abstrato  e  do  particular:  “é  como  se  à  travessa  que  contém  o  vinho  lhe

perguntassem que contém e repondesse pegando o cheiro verificando a verdade primordial

desse alegre rumor de anos fazendo vinho  sendo isso: um som de abelhas formidável”89.

Deste modo, aquilo que estava a se perder no processo de abstração é ganho pelo poeta que

faz do seu próprio canto, de seu próprio som, uma ficção sobre a origem das coisas e, em

consequência,  um  mito;  acrescentando,  assim,  um  novo  elemento  aos  momentos  “não

materiais” do livro. 

Primeiro,  a  abstração traz uma oposição entre  racionalidade  e  psique.  Depois,  ela

instaura o sonho e a imaginação. Agora ela nos leva ao território do mítico, dentro do qual a

escritura consegue reunir harmoniosamente o universal e o material, triunfo que se expressa

no “reencontro infinito” entre Lucina (o quotidiano) e Raimundo (o imaterial): “caminharão

mil  anos  cem mil anos certamente  Raimundo Contreras e Lucina”90.   

O método de escrita começa aos poucos a se definir.  Explicitando o que já vinha

sendo  feito  na  práxis  do  livro,  o  capítulo  “cruz   do   único”,  apresenta-se  como  um

posicionamento sobre os princípios que hão de reger a escritura:

já não será capitão de ladrões  nem ferreiro  nem pirata  nem trovador-caçador de
búfalos nos romances  nem vagabundo  de aventura  já não será o bêbado que
dorme nos palheiros cosmopolitas  já não será o solitário e o sem-vergonha que
agarra livremente a fruta sonora dos caminhos e sorri ai! Raimundo  já não será
nem assassino  nem  santo nem estrangeiro em todas as fórmulas (DE ROKHA,
1966, p. 83, tradução nossa).

Evidentemente, há neste parágrafo uma polêmica contra a literatura de divertimento,

em que os personagens interpretam papéis  fixos  e  pré-definidos  pelo formato em que se

inserem. O fundamental destas linhas, sem embargo, não parece ser os predicados, mas o

modo em que eles são formulados, isto é, a  negação que estrutura as frases, e que será o

princípio poético central que irá surgindo da escrita: “é a ideia que dói e que arde  não é a

ideia é a ferida que dói e que arde não é a ferida é o umbral troador”91. Como se vê nos versos

supracitados, este rumo de negação tem, por sua vez, um movimento afirmativo, em que o

88 Ibid., p. 78. 
89 Ibid., p. 78. 
90 Ibid., p. 79. 
91 Ibid., p. 84. 
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“não” serve para negar, mas também para anunciar algo que “sim é”. Instaura-se, assim, o

domínio do paradoxo e da escrita que se define não pelos seus achados, mas pelo movimento,

pela vontade e pela insistência infinita que alimenta a busca permanente e cujo fundamento é

a  afirmação  não  tanto  dos  objetivos,  mas  da  própria  atividade  que  os  fins  provisórios

estabelecem:  “estava  doente  do problema psicológico  /  agora  lhe convém o contrário do

contrário”92. 

 Nesse sentido  é  que  Escritura  de Raimundo Contreras pode  ser  lido  como uma

reescrita do mito de Sísifo, mito que põe em relevo, principalmente, o voluntarismo da da

escrita como ação e não meramente como forma: “como homem que recolhe pedras assim

Raimundo reconquista seu estilo”, “edifício que se constrói e se derruba e se constrói e se

derruba e se constrói e se derruba como a epopeia oceânica ou o paradoxo desterrado”93,

“construção de névoa  arquitetura despedaçada  há vontade naquela angústia desfeita”94.  A

fixação nesta figura de identidade em movimento é uma conquista da própria escrita, a escrita

de Raimundo Contreras que, passando pelo psicológico, pelo dionisíaco, pelo apolíneo, pelo

onírico  e  pelo  mítico,  assim como pelas  estruturações  básicas  do  urbano  e  do  rural,  do

racional e do concreto, do cosmopolita e do local, do natural e do civilizado, encontra o seu

estilo na reunião de todas e cada uma destas dimensões: 

(...) ele não é  um conjunto de cachorros uivando  nem um conjunto de éguas
relinchando  nem cem leões emocionantes rugindo dentro da noite  não  caramba
não  ele é um grande ademã  educado num carro enorme e ardente de animais
selvagens  mas com governo  essa imensa força do regido  o trem que emerge
desde o escuro para o escuro  hasteando a luz escura das catástrofes  por direção
única e culminante egregiamente  a bala que arde e range e vai lançada isso o
férreo  o geométrico  a música pitagórica das matemáticas  que são a liberdade
dirigindo a liberdade  o homem  então (DE ROKHA,  1966,  p.95-96,  tradução
nossa).
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 A VANGUARDA QUE VEIO DA PROVÍNCIA

Cassiana Lima Cardoso
Doutora em Literatura Comparada pela UFRJ

Resumo: Nem toda vanguarda aporta em primeira instância em uma metrópole: o olhar cosmopolita
pode nascer no coração de uma província, em uma pequena cidadela esquecida entre as montanhas da
Zona da Mata Mineira, por mais surreal que isso possa parecer. A proposta deste ensaio é mostrar, de
forma breve, como se deu o surgimento da Revista Verde de Cataguases, trazendo à cena um de seus
principais  protagonistas,  Rosário  Fusco.  Faremos,  ainda,  uma  curta  introdução  a  dois  de  seus
romances, O Agressor e O Dia do Juízo, apontando para alguns aspectos inovadores de sua obra, que
o tornaram, como consideram alguns críticos, o precursor do Surrealismo no Brasil.

Palavras-chave: Cataguases; Revista Verde; Rosário Fusco; Surrealismo; Vanguardas. 

Abstract: Not all vanguard appears at the first instance in a metropolis: the cosmopolitan look can be
born in the heart of a province, in a small city, forgotten in the mountains of “Zona da Mata Mineira”,
for most surreal it seems. The aim of this essay is to show, briefly, how appeared the “Revista Verde”
of Cataguases and to introduce one of the foremost leaders, Rosário Fusco. We will make still a short
introduction to two of his novels, O Agressor (1943) and  O Dia do Juízo (1961), pointing to some
innovative aspects of his work which took him as some critics appoint a precursor of Surrealism in
Brazil.

Key-words: Cataguases; Revista Verde; Rosário Fusco; Surrealism; Vanguard.

        

Robert Desnos, um dos fundadores do Surrealismo e criadores da escrita automática

em um poema exclamava: “(...) une fourmi de dix-huit mètres/ avec um chapeau sur la tête/

ça n’existe pas, ça n’existe pas (...) une fourmi parlant français/ parlant latin et javanais/ ça

n’existe pas/ ça n’existe pas/ eh! et! Et porquoi pas!”95 Tão inverossímil quanto a gigantesca

formiga poliglota de Desnos terá sido, talvez, um personagem surgido lá pela Zona da Mata

Mineira,  por ocasião do Modernismo: Rosário Fusco. A coleção de lendas que cerca sua

existência não é fortuita. O escritor era, como vulgarmente hoje se diz, uma verdadeira força

da  natureza. Sua  trajetória,  recheada  de  peripécias  quase  tão  extraordinárias  quando  o

95 “A formiga
Uma formiga de dezoito metros
Com um chapéu elegante e um cetro
Ah! ... isso não existe, é fato!
Uma formiga puxando um carro
cheio de pinguins e patos
Ah! ... Isso não existe, é fato!
Uma formiga falando francês,
ensinando em uma escola latim e javanês ...

Isso não existe, é fato!
Ei!.. Porque não!”
(DESNOS, Robert. Tradução e adaptação: Cassiana Lima Cardoso. http://zip.net/bqqXfS. Blog: Estilhaços de 
Gaveta.)
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universo  insólito  que  invoca  em seus  escritos,  fez  com que  o  folclore  em torno  de  sua

persona embaçasse, por vezes, a genialidade do escritor, que pode ser considerado um dos

precursores do Surrealismo no Brasil.

Nascido em 1910, menino pobre, de São Geraldo - MG, órfão de pai com poucos

meses de idade, quando chegou a Cataguases com a mãe lavadeira, conclui seus estudos com

uma rotina nada fácil: aprendiz de latoeiro, servente de pedreiro, pintor de tabuletas, prático

de farmácia, professor de desenho, bedel de Ginásio. A lida diária não impede, contudo, o

pendor para as coisas do espírito: aos quinze anos já seja colaborador no  Mercúrio, jornal

dirigido por Guilhermino César além de dois pequenos jornais: Boina e Jazz Band.    

Fig. 1: Uma foto rara: Humberto Mauro (de paletó cinza, 
debruçado na escada) recebe os jovens da "Verde" durante a 
filmagem de "Sangue Mineiro". Em pé: Guilhermino César, o 
pianista Renato Gama, Martins Mendes, Ascânio Lopes; 
sentados: Enrique de Resende, Rosário Fusco e Francisco 
Inácio Peixoto. Foto: 1928

De personalidade irreverente e exuberante, Rosário Fusco de Souza Guerra contagiava

a todos. Com apenas dezessete anos, junto a Henrique de Resende liderava a publicação do

primeiro volume da “Verde”, Revista Mensal de Arte de Cultura.   Entre os companheiros

estavam Martins  Mendes,  Camillo  Soares,  Ascânio  Lopes,  Guilhermino  César,  Francisco
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Inácio Peixoto, dentre outros. O enfant terrible de Cataguases contribuiu decisivamente para

a  criação  daquela  que  seria  uma  das  mais  importantes  revistas  modernistas  editadas  no

interior do país. Henrique de Resende, o mais velho do grupo, engenheiro formado, casado, já

estabelecido na cidade, no editorial do primeiro número narra como suas impressões acerca

Rosário Fusco o convenceram da possibilidade de dar vida àquela empresa literária:

(...) o movimento modernista em Minas não se limita ao de Belo Horizonte e Juiz
de Fora. Também aqui, nesta pequenina cidade de algumas milalmas, cresce a flor
maravilhosa do espírito moderno. Vindo de um centro de intelectuais aqui vivi
dois  anos  e  meio  na  mais  completa  ignorância  de  que  em Cataguases,  minha
cidade natal, também se cultivava “a vagabundagem lírica do espírito”... E eis que
uma  bela  tarde  me  apareceu  Rosário  Fusco  –  poeta  de  uma  sensibilidade
estranhíssima, cujos versos cheirando às mais profundas raízes que se afincaram
no seio moreno da terra brasileira, souberam abrir na minha simpatia um lugar que
hoje é seu. (RESENDE, Henrique. Revista Verde, nº01, 1927, p. 10)  
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Foi desse modo, que, antes de lançar-se romancista com a obra O Agressor, em 1943,

Rosário  Fusco  participara  como  um  dos  principais  articuladores  de  um  importante

movimento literário que acontecera na provinciana cidadezinha mineira de Cataguases. Os

poetas da terra, entusiasmados com o chamado modernista de São Paulo e Rio, desejavam

produzir  arte  autônoma,  dando  corpo  a  um dos  principais  postulados  do  movimento:  a

liberdade de pesquisa estética.  

Dentre  os  muitos  bens  que  nos  trouxe  o  modernismo,  sobressai,  é  certo,  a
liberdade com que sonhávamos. Daí a abandonarmos tudo que pudesse subjugar-
nos o espírito, - como são os cânones de toda espécie.

E com a liberdade veio o amor a todas as coisas belas. 

E tudo que é nosso irrompeu no ritmo novo de uma geração nova.

Já não pensamos em Bruges-la-Morte com os seus carrilhões e seus canais.

Já não sonhamos Veneza com suas gôndolas e seus passadiços. Já não cobiçamos a
nudez  de  Salomé.  E  nem tampouco  –  oh  Deus  misericordioso!  –  já  não  nos
embebeda o macetíssimo luar de Verona. (RESENDE, Henrique. Revista Verde, nº
01, 1927, p. 10)  

A  Revista  Verde  foi  a  melhor  e  mais  conhecida  das  publicações  modernistas  do

interior  de  Minas  Gerais.   Agradou  a  Mario  de  Andrade  a  paixão  dos  jovens  daquela

cidadezinha do interior,  que não temiam em pegar à pena e se nivelarem a Shakespeare,

Oscar Wilde, Verlaine ou Mallarmé. Aliás, o interessante desse quase manifesto de Henrique

de Resende, é que ele apresenta alguns nomes do panteão dos jovens da revista, ao mesmo

tempo em que revelava  o  forte  desejo  daqueles  rapazes  de  imprimirem às  suas  criações

identidade própria:

Oscar Wilde abriu na feira literária do Brasil um sortido armazém de Salomés. O
maravilhoso autor  de  De Profundis e  tantas  obras  de  inconcebível  relevo,  não
poderia  nunca  imaginar  que  profundo sentimento  de  beleza  viria  despertar  no
coração dos jovens brasileiros o seu imortal poema hebraico Salomé. 

Mas desse profundo sentimento de beleza nasceu – para desgraça nossa – uma
deplorável preocupação de decalque.

Todos nós sonhamos com Salomé.

Todos nós tentamos criar a nossa Salomé.

E a cabeça de Yokanaan rolou, por várias vezes, decepada pelo gume fino de nossa
pena.

E não houve jovem da geração citada que não contemplasse a Lua – essa pobre e
indefesa vítima dos nossos abusos líricos – dançando a dança mágica dos sete véus
no tablado xadrez da abóbada celeste. 

Aí  estávamos  quando  veio  a  moderníssima  geração.  (RESENDE,  Henrique.
Revista Verde, nº 01, 1927, p. 10) 
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O  pioneirismo  de  Cataguases  no  cenário  modernista  deve,  portanto,  bastante  à

impetuosidade de Fusco. Ainda menino, de dezessete anos, lavador de vidros na farmácia de

seu César, pai de Guilhermino César, Rosário Fusco teve a pachorra de escrever uma carta a

Mario de Andrade, informando da Revista de Cataguases e pedindo o autor uma contribuição

para o volume:  

Mário de Andrade gostava de lembrar, deliciado, o caso do bilhete que um dia, no
final dos anos 20, lhe chegou de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. O
missivista,  um garoto de dezessete anos,  pedia ao já ilustre autor de  Paulicéia
desvairada, sem maior cerimônia, que mandasse “uma bosta qualquer”, para uma
revista  que  ele  e  seus  amigos  estavam editando.  O garoto,  filho  de  lavadeira,
chamava-se Rosário Fusco. (WERNECK, 1992, p. 62)

Em  1927,  pouco  antes  de  sair  o  primeiro  número  da  Verde,  Cataguases  tomou

conhecimento, nas páginas da revista Para Todos, de um recital de poesia moderna, no Teatro

Municipal do Rio de Janeiro, que incluía versos deles, os meninos da terra: “Pela vida afora,

Guilhermino  César  haveria  de  saborear  o  misto  de  incredulidade,  inveja  e  raiva  dos

cataguasenses,  que  até  então  os  ignoravam  e  agora  os  encontravam  onde  mesmo?  Nas

páginas da revista mais famosa do país”. (WERNECK, 1992, p. 64)

O pequeno grupo se formara a partir das sessões do Grêmio Literário Machado de

Assis, do Ginásio Municipal de Cataguases, mas só ganhou corpo e ambição com a entrada

de Rosário Fusco. Henrique de Resende, jovem engenheiro formado em Juiz de Fora, de

volta à cidade,  trabalhava na construção da estrada ligando Cataguases a Leopoldina.  No

excerto abaixo, recolhido pelo romancista Luiz Ruffato, Henrique diz como o conheceu: 

Foi em maio deste ano (1927) que conheci  Rosário Fusco e, logo em seguida,
todos aqueles que hoje fazem parte do grupo  Verde. Autor, que sou, de livro de
poemas (Turris Ebúrnea, M. Lobato & Cia. 1923 – edição esquecida) entendeu
Rosário de mandar-me,  por isso, alguns versos seus, acompanhados de uma carta
interessantíssima.

Saí imediatamente à procura do poeta pelas poucas ruas da cidade pequenina a
perguntar a uns e outros onde era a sua casa, onde trabalhava etc. Não trabalhava
nem tinha  casa.  Mesmo assim,  topamos  logo.  Depois  desse  dia  vieram outras
cartas de Rosário e outros poetas. Resultado: em Junho, éramos nove, dos quais
oito escritores e o pianista Renato Gama. Foi um pasmo. (RUFFATO, 2002, p.81)

À época, conta o jornalista Humberto Werneck, que Rosário Fusco tinha apenas uma

muda de roupa, um terno marrom. Morava com Dona Auta, sua mãe, numa casinha bem

modesta. Sendo assim, à noite, ao chegar da rua, era preciso entregar o único paletó para ser

lavado. Isso não o impedia, contudo, de,  nu da cintura para baixo, ficar à janela, conversando

com os  transeuntes.  Além disso,  eram muitas  as  incursões  à  casa de  Mino,  Guilhermino

César, em busca de tostões para selos no intuito de incrementar sua correspondência com os
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escritores,  que  mandavam  livros  e  alimentavam  a  fome  do  menino-  “gigante  voraz  de

Cataguases” - “um mulato de 1,90cm, acima do nível do mar”, como ele gostava de dizer. 

Não tardou muito e, no segundo semestre de 1927, estavam reunidos no Café do
Fonseca a sonhar com a revista. O nome, diz Henrique de Resende, foi escolhido
sem grandes elucubrações: “Verde quer dizer mocidade, e mocidade é insurreição”.
O mais velho deles era justamente Henrique, que andava pelos 28 anos e já estava
casado; o mais jovem, Rosário, mal chegara aos dezessete e ainda nem sequer se
matriculara, em troca de aulas de desenho, no Ginásio Municipal de Cataguases.
Ascânio Lopes tinha vinte e um, Guilhermino César, dezenove, Francisco Inácio
Peixoto, dezoito. (WERNECK, 1992, p. 65)

A revista não passou despercebida e deu inesperada notoriedade ao município. Seus

integrantes  Henrique  de  Resende,  Antonio  Martins  Mendes,  Ascânio  Lopes,  Guilhermino

César, Francisco Inácio Peixoto, Osvaldo Abritta, Chistophoro Fonte-Boa, Camillo Soares e

Rosário  Fusco  contaram com colaborações  de  todos  os  grupos  Modernistas  do  Brasil  e

conseguiu reunir em suas páginas o que de melhor havia no país do movimento modernista.  

Em 1927, eram publicadas, além da Verde, as revistas Festa, no Rio de Janeiro, e
Electrica,  em  Itanhandu,  sul  de  Minas.  Reunindo  escritores  provenientes  do
Simbolismo,  Festa praticamente  só  publicava  quem  se  enquadrava  em  seus
cânones enquanto a Electrica, além de não ser distribuída nacionalmente, era um
misto  confuso  de  revista  literária  e  catálogo  publicitário,  sem  uma  linha
determinadamente modernista. Sobrava, então, a Verde, bastante eclética e aberta a
todas  as  manifestações,  já  que  tinha  como  princípio  básico  a  liberdade  de
expressão,  o  que  ajudou a  canalizar  toda  a  produção modernista  para  o  único
veículo que dispunham. (RUFFATO, 2002, p. 61)

A aproximação maior com o grupo de São Paulo, - Mário de Andrade, Paulo Prado,

Alcântara Machado, Oswald de Andrade, - se justificava pela identificação de Projetos entre

os verdes e os articuladores da Semana de Arte Moderna. O grupo da revista Verde ligava-se

menos ao grupo de Belo Horizonte (cidade em que morava Ascânio Lopes e onde Francisco

Inácio Peixoto mantinha relações com Carlos Drummond de Andrade) ou aos do Rio (onde

estava João Luís de Almeida).

Isso  explica  porque,  tanto  o  movimento  iniciado  em Belo  Horizonte,  com  A
Revista, quanto o grupo que se formava em torno de Festa, eram bastante discretos
em suas experiências, ao contrário do que pregava o grupo paulista, que queria
avanços  radicais  de  conteúdo  e  forma.  Essa  radicalização  estava  muito  mais
próxima do pensamento que norteava o Grupo Verde. (RUFFATO, 2002, p. 60)

A Verde, no entanto, não declara adesão a nenhuma das revistas modernas. Em um

pequeno editorial “É preciso paz na arte moderna”, Fusco revelava sua perplexidade diante

da polêmica instaurada entre alguns segmentos do movimento. O artigo é um tanto ingênuo,

mas aponta simultaneamente para certo discernimento de quem não está disposto a participar

de falsas polêmicas nem a jogos de poder, comum a quase todos os grupos artísticos. “Cada
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um que rompa o matagal com seu machado! -, como disse o Sr. Austen Amaro. Esse é o

melhor processo de paz na Arte Moderna” (FUSCO, 1927, p. 11).

Assim, a aproximação com São Paulo deve-se, sobretudo, à farta correspondência de

Fusco com Mario de Andrade e ao incentivo soprado pelo autor de Macunaíma, no que dizia

respeito  à  invenção  e  experimentalismo.  A  independência  almejada  pelos  jovens  de

Cataguases agradava a Mario de Andrade e não foram poucos os escritores brasileiros que

dialogaram com os  rapazes  da  Verde por  seu  intermédio.   As  contribuições  para  revista

vinham de toda parte. De fora chegavam contos, artigos e poemas, entre outros, de Carlos

Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava e João Alphonsus, de Belo Horizonte;

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet e Antônio de Alcântara Machado, de

São Paulo; do Rio, Prudente de Moraes Neto, Marques Rebelo, Murilo Mendes e Augusto

Frederico Schmidt; do Norte, Ascenso Ferreira e Jorge de Lima. De Paris, datado do Rio e

assinado  por  Blaise  Cendrars  –  um dos  autores  que  o  manifesto  do  grupo  Verde havia

desancado  “(...)  o  modus bárbaro  do  sr.  Cendrars  e  outros  franceses  escovados  ou

pacatíssimos” – chegou, para o número 3 da revista, um poema sob medida, Aux jeunes gens

Catacazes :  

Tango vient tanguer

Et jazz vient de jaser

Qu’importe l’étymologie

Si ce petite klaxon m’amuse? 

De São Paulo veio, e foi publicado no número 4, de dezembro de 1927, um poema a

quatro mãos, dos dois grandes articuladores da Semana de Arte Moderna, Mário e Oswald de

Andrade:

Homenagem

aos homens que agem 

Tarsila não pinta mais 
Com verde Paris 
Pinta com Verde 

Cataguazes 

Os Andrades 
Não escrevem mais 

Com terra roxa 
NÃO! 

Escrevem com tinta Verde 
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Cataguazes 

Brecheret 
Não esculpe mais 

com plastilina 
Modela o Brasil 
Com barro Verde 

Cataguases 

Villa Lobos 
Não compõe mais 
Com dissonâncias 
De estravisnquí 

NUNCA! 
Ele é a mina Verde 

Cataguases 

Todos nós 
Somos rapazes 
Muito capazes 

De ir ver de 
Forde Verde 

Os azes 
De Cataguases 

 (Marioswald - Oswaldário dos Andrades, p.09)

Mário  e  Oswald  não  chegaram a  embarcar  num automóvel  rumo  à  Zona  da  Mata

mineira, mas o primeiro manteve considerável conexão com o movimento e mesmo de longe,

não se cansava de encorajá-los, como mostra este fragmento de uma missiva endereçada a

Rosário Fusco: “Guilhermino, Peixoto, Fusco, gente: um abração de saudade e inveja de ver

os três juntos no Café do Fonseca, e eu não. Paciência.” (WERNECK, 1992, p.71).

No quinto volume, a Verde, mudou de cor - a capa ficou vermelha. Sentiu-se madura,

em todo caso,  para anunciar-se como “a melhor revista literária do Brasil” (WERNECK,

1992, p.73). Mas não foi muito além do mês que circulou essa versão rubra, janeiro de 1928.

Provavelmente estava sendo impressa quando, no dia 10, morreu de tuberculose, um de seus

melhores talentos, o poeta Ascânio Lopes. Com apenas 23 anos, vivera algum tempo em Belo

Horizonte, onde teve o seu primeiro poema publicado por Emílio Moura e Carlos Drummond

de Andrade, no Diário de Minas. “O seu brevíssimo tempo de vida”, escreveu Drummond,

não foi suficiente para que conhecesse a Rua da Bahia, então centro da vida intelectual de

Belo Horizonte. Ascânio Lopes passou por ela como um automóvel que “desceu com o farol

apagado, sem buzinar, e desceu para sempre”. (DRUMMOND, 1928, p. 4)

A singela crônica de Drummond, que prestava uma homenagem ao jovem e promissor

poeta, apareceria na última edição da revista Verde em maio de 1929, que era, quase toda ela,
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uma homenagem ao artista que partia, vitimado pela tuberculose:

O desaparecimento de Ascânio precipitou o fim de uma aventura já ameaçada, a
esta  altura,  pela  fatalidade  que,  década  após  década,  imprime  na  história  das
gerações literárias em Minas Gerais: a diáspora. Guilhermino César se mudara
para  Belo Horizonte,  onde faria carreira  na imprensa,  no serviço público e no
magistério  (deixou  marcas  indeléveis  na  formação  de  jovens  aspirantes  à
literatura, como Fernando Sabino, que gravaria seus traços na personagem Toledo,
do  romance  O  encontro  marcado).  Francisco  Inácio  Peixoto  também  andava
ausente da terra, naquele fecho dos anos 20. E Rosário Fusco, o verdadeiro motor
do grupo, não tardaria em partir. (WERNECK, 1992, p.74)

Aos 23 anos, Rosário Fusco muda-se para o Rio de Janeiro, onde irá formar-se em

Direito em 1937. A partir daí inicia-se uma nova etapa na carreira do escritor: o funcionário

federal, o dramaturgo, poeta, jornalista, publicitário, radialista, crítico literário, ensaísta, mas,

sobretudo o romancista, que, em 1943, insurge nas letras brasileiras com a publicação de O

Agressor. 

 Rosário Fusco romancista

Romance,  para  mim,  é  gênero  danado e,  pois,  maior,  o  maior.  Romance  só  é

gênero pequeno, barco de pequena cabotagem, nos compêndios de história literária

dos teoristas nacionais. Ou nos volumes dos narradores brasileiros. Você (vocês,

eu,  qualquer  um)  pode  ler  a  Imitação  (sic)  e  não  se  santificar.  Pode  praticar,

digamos Aristóteles e não se tornar filósofo. Mas se ler o Madame Bovary, por

exemplo, será fatalmente modificado, perdido, irremediavelmente. Só o romance

exige e transmite sensação. Só um artista, um louco varrido, meu Deus do céu,

pode escrever um romance – arte do diabo, sábio,  adivinho,  profeta e canalha,

pregador e santo, catalisador e cirurgião, mágico e ordenador do caos, masoquista

e infeliz (Rosário Fusco, em entrevista para o Pasquim, em 1976).  

 Mais tarde, já como Procurador Geral do Estado, no Rio de Janeiro, Rosário Fusco

daria  vazão  a  uma  personalidade  cosmopolita  e  boêmia.  O  anedotário  em torno  de  sua

dionisíaca  figura,  se  lhe  deu  acesso  à  simpatia  de  alguns  amantes  do  folclore  e  do

biografismo,  talvez  tenha  sido  também  responsável  por  sua  ferina  ironia  permanecer

resguardada à galeria dos escritores malditos da literatura nacional. 

Outros  fatores,  porém,  segundo  relatos  que  recolhi  com escritores  e  pessoas  que

conviveram com Rosário Fusco durante a vida literária, boêmia e cotidiana, colaboraram para
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o seu ostracismo. Dentre eles, a suposta adesão ideológica do escritor ao fascismo, sobretudo

na Era Vargas. Simpatia esta que foi desmentida por alguns de seus amigos e conterrâneos,

mas que, de forma bem evidente, ficou registrada nas páginas do livro Política e Letras, de

1940,  no  qual  Fusco não esconde  sua  admiração ao  também polêmico estadista  Getúlio

Vargas.  Se foi uma “leviandade” ou irreverência do  enfant  terrible de Cataguases,  como

afirmou o poeta Francisco Cabral - outro poeta da terra - não se sabe. O fato é que isso tais

idiossincrasias  não  minimizam  o  impacto  e  a  originalidade  do  estilo  e  da  temática

desenvolvida em sua obra. 

Sua produção literária é profícua. Além de sua participação na Revista Verde, na qual

era um dos principais editores ao lado de Henrique de Resende e Ascânio Lopes, publicou as

seguintes obras:  Fruta do Conde, poesia, 1929;  Amiel, ensaio, 1940;  Vida literária, crítica,

1940; Política e letras, repertório, 1940; O Agressor, romance, 1943 (traduzido para o italiano

e publicado pela Editora Mandadori, em 1969); O Livro de João, romance, 1944; Introdução

à experiência estética, ensaio, 1949;  Anel de Saturno, teatro, 1949;  O viúvo, teatro, 1949;

Carta  à noiva,  romance,  1954.  Para  o TEN (Teatro  Experimental  do Negro),  grupo que

buscava uma dramaturgia protagonizada por negros, escreveu o Auto da noiva, farsa.  O Dia

do Juízo,  de 1961,  foi  seu último romance publicado em vida.  O Agressor,  seu primeiro

romance, ganhou em 2000 uma reedição pela editora Bluhm e em 2001 foram publicados os

inéditos Vacachuvamor e ASA (associação dos Solitários Anônimos).

Promover  a  inserção  da  obra  do  mineiro  Rosário  Fusco  à  tradição  literária  brasileira,

“elevando-o” ao cânone, não é, nem de longe, uma proposta que preocuparia o autor, que já

parecia  prever  sua  condição  de  maldito.  Além disso,  há  muitos  que,  como ele,  por  não

optarem por  modismos  e  investirem em uma poética  que  não  obedecia  às  demandas  da

agenda da crítica de sua época, foram negligenciados pela periodização literária. O diálogo

proposto  entre  sua  obra  e  a  de  outros  escritores  não se  circunscreve  apenas  à  produção

nacional,  embora  a  escritura  fusquiana  estabeleça  pontos  de  contato  com alguns  autores

pertinentes da literatura brasileira. 

Na tradição literária de Minas Gerais, por exemplo, alguns romancistas da década de

30, adotaram em suas obras a temática religiosa, principalmente ligada ao catolicismo, como

tabula de valores que regia o universo metafísico de seus personagens. Perguntas sobre um

homem sem Deus, conflitos sobre transgressão e pecado, dúvidas sobre condutas morais, já

apareciam com intensidade nas obras dos autores da chamada literatura católica das primeiras

décadas do século XX, tanto no Brasil como em outros países.  Todavia, se bem se pode
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afirmar que muito dessa literatura é matéria envelhecida em virtude da franca aceitação de

filosofias  materialistas,  dos  princípios  da  psicanálise  e,  sobretudo  por  conta  de  soluções

estéticas  já  superadas,  o  impacto  moral  que  deu  consistência  a  esse  tipo  de  literatura

embasado em uma instituição como a Igreja Católica que ainda subsiste influente, (embora,

felizmente, não como outrora) não deve ser tratado como algo irrisório:

O  homem católico,  moldado  no  vigor  de  um neotomismo  que  fará  lastro  da
teologia mais afirmada pelo catolicismo nos finais do século XIX e, sobretudo nas
primeiras décadas do século subseqüente, não parece ter encontrado respostas para
a  maciça  crítica  que  tanto  as  filosofias  irracionalistas  quanto  as  materialistas
impuseram contra a doutrina católica. O abalo sofrido por esse homem proveio
não tanto da dificuldade de achar em sua doutrina argumentos racionais que o
fizessem sobreviver enquanto católico, mas sim,  da dificuldade de dar à sua fé um
lugar na vida moderna. Assim se a Igreja conseguiu do ponto de vista doutrinário
reformular  os  argumentos  que justificavam sua  doutrina,  isso não  impediu,  no
entanto, que a base existencial de seu rebanho se visse perdida diante das provas
com que não só a ciência ou a filosofia, mas também o cotidiano iriam abalar seu
sólido edifício.(OSAKABE, 2004, p. 80) 

O conteúdo dramático da obra de Rosário Fusco também parece dar continuidade e emergir

da agonizante busca de respostas para questões existenciais que se desfaleceram e deixaram o

homem cristão,  católico,  e mais  precisamente no caso de alguns de seus personagens do

submundo,  desamparados.  No  Dia do Juízo (1961),  o  viés  trágico  da  obra  (que  dialoga

dialeticamente com a mordaz ironia do autor) é conduzido por especulações ininterruptas de

ordem  existencial  e  metafísica  que  habitam  o  denso  universo  psicológico  de  seus

personagens.

Mas não fora Rosário Fusco que inaugurara tal tradição literária no Brasil, iniciada

como já mencionado, na década de 30 do século XX: 

No  caso  brasileiro,  essa  atitude  não  parece  ter  sido  diferente.  Nação
inegavelmente  católica,  até  então,  com  formação  religiosa  fazendo  parte  do
quadro da educação mais aprimorada, sobretudo da elite culta do país, não poderia
ser diferente a literatura produzida e prestigiada no período. A repercussão das
obras  de  Octávio  de  Faria,  Cornélio  Penna,  Lúcio  Cardoso,  grupo  central  do
romance  católico,  e  das  obras  de  autores  identificáveis  com  eles  como  José
Geraldo  Vieira  e  Adonias  Filho,  confirma o quanto no  período eram vivas  as
questões testemunhadas pelos seus romances. (Idem, ibidem, p.80-81)

Entretanto, a inovação da narrativa de Rosário Fusco reside, sobretudo, em que não se fixar

apenas no viés trágico da existência.  A discussão entre pecado, culpa e punição, em sua obra,

se faz por meio de um hibridismo de gêneros, transitando entre o trágico e o cômico, que na

instância  do  narrador  desestabiliza  todo  e  qualquer  discurso  que  se  queira  impor  como

salvação existencial de quem quer que seja.  

102



Revista A! n.2, 2014/02 

Rosário Fusco e o Surrealismo

Poucos foram os críticos literários que abordaram a obra de Fusco em seus escritos.

Antonio Candido, em um ensaio (reunido no livro Brigada Ligeira ) foi um dos pioneiros na

tentativa  de  uma exegese  de  sua  obra. O título  era  Surrealismo no Brasil.  A análise de

Cândido enxergava  em O  Agressor
96

,  primeiro  romance  publicado  em  1943,  uma

problematização existencial análoga à empreendida por Franz Kafka, autor de A Metamorfose

e O Processo. 

O romance  O Agressor foi  considerada  pelo  crítico  a  primeira  manifestação  bem

realizada no Brasil  de narrativa fantástica contemporânea.  Seu protagonista,  David,  é  um

sujeito inexpressivo, a anos luz do herói tradicional.  Obedecendo a uma sistemática rotina

imposta a si mesmo no intuito de estabelecer um controle consciente de sua vida, a trajetória

de David é banal.  Sua rota diária consiste em sair da pensão onde mora sozinho, para a

chapelaria  onde  trabalha,  em  uma  rotina  repetitiva  e  entediante.  No  entanto,  o  contato

mínimo com Amanda, funcionária da pensão, e Frederica e Franz, seus patrões, já é suficiente

para que o personagem teça histórias extraordinárias de perseguição. Em seu percurso, do

trabalho para a casa, coisas bizarras acontecem: cartas e telefonemas insólitos, cenas sensuais

numa  das  janelas  do  prédio  vizinho,  agressões  sem  motivo  aparente  por  parte  de

desconhecidos. Sinais dúbios, que, entretanto, produzem no protagonista a ideia fixa de que

Franz, seu patrão, deseja assassiná-lo. 

Miados de gatos parecem ser o leitmotiv para que tempo e espaço sejam distorcidos

pela  percepção  de  David.  Não  há  fronteiras,  contudo,  entre  o  plano  da  alucinação  e  a

realidade.  Tudo porque quem conduz a narrativa - um narrador tão impessoal e burocrático

quanto David – não se dá ao trabalho de fazer mediações: o discurso do narrador absorve a

perspectiva de mundo de David,  enunciando os eventos com frieza absurda,  tal  como se

fizesse um inventário dos chapéus existentes na loja em que ele trabalha como contador. O

tom dado ao  desenrolar  dos  eventos  pelo  narrador  é  relatorial,  com acuidade  analítica  e

riqueza de detalhes que, em vez de expor a lógica dos eventos, acaba por revelar o grotesco

do cotidiano que se sustenta com base em ações automatizadas.  

96Na década de 70, os direitos de "O Agressor" foram comprados pelo cineasta Orson Welles, mas o filme 
nunca chegou a ser realizado. 
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 Esse  híbrido  de  ironia  e  lucidez  aparece  na  maioria  dos  textos  de  Kafka.   A

abordagem do escritor de Praga está totalmente relacionada com a condição do ser humano

moderno  e  sua  condição  de  oprimido  ante  o  mundo  administrado.  O  olhar  kafkiano  é

direcionado  para  coisas  como  a  opressão  burocrática  das  instituições,  a  "justiça"  e  a

fragilidade do homem comum frente a problemas cotidianos.

O  paralelo  com  Kafka  é,  portanto,  bastante  compreensível,  tendo  em  vista  a

aproximação temática existente entre a obra de Fusco e a do escritor theco. Aproximando o

estilo do escritor de Praga ao de Rosário Fusco, Antonio Candido observa:

Se  tomarmos  o  livro  de  Kafka,  O  Processo,  por  exemplo,  classificado  nos
compêndios como expressionista, mas que é da mesma natureza de O Agressor –
que, seja dito de passagem muito e muito lhe deve - reconhecemos imediatamente
a sua legitimidade e a sua verdade. É um livro de um pobre judeu tcheco, filho de
uma civilização milenar  que se  vê presa  aos  mais  cruciantes  problemas;  cujos
valores passam por uma revisão que Kafka, como seus patrícios, sente no sangue,
porque ela lhes arruína a vida e desequilibra de todo o meio social em que vivem.
Sob o  seu livro –  e,  sobretudo sob  O Castelo -  serpenteia  uma metafísica  do
Inatingível que é a própria razão de ser do surrealismo, ou expressionismo, que
seja, de europeu dilacerado pela crise de valores. (CANDIDO, 2004, p.47)

 Desse modo, Antonio Candido reconhecia a importância do romance de estreia do

escritor, mas ao classificá-lo como Surrealista, fazia restrições à pertinência de uma produção

literária deste caráter no sentido de que, em sua visão, o exercício literário empreendido por

Rosário  Fusco  não  correspondia  a  uma  concepção  geral  do  pensamento  e  da  literatura,

enquanto manifestação da realidade nacional:

O super-realismo é uma tendência irracionalista constante do espírito ocidental
desde  os  fins  do  século  XVII,  do  movimento  rosacruzista  ao  Surrealismo,
passando por  Swedenborg,  Blake,  o  Espiritismo,  a  Teosofia,  o Simbolismo,  as
diferentes filosofias antiintelectualistas. Corre paralelo com a crise desse espírito,
desintegrado  pelo  individualismo  burguês  e,  em  seguida,  pela  crise  do
capitalismo.  Não  sei  o  valor  em  si  deste  movimento,  nem  o  que  trouxe  de
permanente para as artes, nas quais repercutiu tão fundamente. Não sei se a sua
contribuição será rejeitada como deletéria por uma futura arte clássica. Sei que,
em todos os  percalços  inerentes,  serviu,  em literatura,  para  dar  uma amplidão
nunca  sonhada  aos  meios  de  expressão  e,  portanto,  para  aprofundar  muito  o
conhecimento de ordem literária. Serviu, sobretudo, de meio insubstituível para
exprimir alguns aspectos fundamentais duma época de instabilidade e confusão
dos padrões de inteligência e conduta. (CANDIDO, 2004, p. 96)

Cândido considerava que o Surrealismo, à semelhança dos outros movimentos super-

realistas, é índice de uma crise de evolução na história intelectual do Ocidente e que o Brasil

participara dessa tendência na realização de O Agressor por Rosário Fusco, não por uma crise

de  valores  vivenciada  em  nossa  sociedade,  nem  por  um  processo  de  amadurecimento

literário, mas por mero contágio: “No livro de Rosário Fusco não encontro esse processo de
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assimilação,  mas  sim um mecanismo mais  simples  de  adoção  de  valores  literários,  uma

tentativa de transplantar a planta estrangeira para nossa pátria.” (CÂNDIDO, 2004, p. 97)

Para Antonio Candido, a empresa de Rosário Fusco na obra  O Agressor, se por um

lado  apresentava  uma variação  na  literatura  nacional,  devido  o  exercício  de  composição

literária  que  o  livro  assume  “feito  com  inteligência  e  engenho”,  por  outro  lado  não

representava uma problemática vital para a inteligência brasileira: “No Brasil o Surrealismo,

além de ginástica mental, só pode ser compreendido como uma contribuição técnica, nunca

como uma concepção geral do pensamento e da literatura, à maneira por que é cabível na

Europa.” (CANDIDO, 2004, p. 98).

Discordamos  da  opinião  do  crítico.  Em  nossa  concepção  estão  latentes  questões

concernentes  ao  processo  de  colonização  brasileira,  a  repressão  moral  e  social,  que  se

edificou a  partir  da introdução (ou seria  melhor  imposição?)  de  valores  concernentes  ao

cristianismo e à maneira unívoca de enxergar a realidade na perspectiva do homem europeu.

Um “defeito” que enxerga o crítico no romance de Fusco (e que invalida “a utilidade” da

adoção do Surrealismo na Literatura nacional, é justamente a diluição de um princípio de

causalidade no universo ficcional. No entanto, um dos aspectos nucleares em O Agressor é

mostrar que a realidade é multifacetada, para além da objetividade dos eventos, há múltiplas

possibilidades de acesso ao real. A entronização da lógica e da razão, contudo, produz seres

como David, que circunscritos ao mundo administrado, acreditam haver sim a possibilidade

de uma ordenação, encontrando no real uma partitura impecável de todos os princípios que

fundamentam sua “ilha existencial”. Na ausência de um mundo regido pela causalidade e de

uma atitude de alteridade, o indivíduo “normal”, acredita possuir um diapasão para tudo, é

reduzido  a  uma  figura  patética.  Há,  diferentemente  dos  personagens  de  Kafka,  que

apresentam uma condição trágica mais acentuada, um aprofundamento no que há de jocoso e

grotesco  nas  lentes  usadas  pelo  personagem  David,  ao  experimentar  o  mundo.  Tal

descompasso  é  passível  de  ser  percebido  por  seu  leitor,  que  desconfia  daquela  falsa

ordenação ansiada pelo protagonista. Solipsista, encapsulado em uma realidade metódica que

deseja dominar, David fecha os olhos para as injustiças e ocorrências cotidianas para se supor

perseguido e atormentado por vozes que o condenam. 

Entretanto, ao contrário do romance de Kafka, em que também o leitor é capaz de

pressentir  que algo desconhecido esmaga a subjetividade dos seres,  no caso de David,  o

oposto acontece: é justamente a impossibilidade de medir o mundo e dominá-lo, que faz com

que o personagem distorça a realidade de forma brutal, inaugurando uma realidade própria na
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qual é protagonista de uma paranóia, de uma perseguição inexistente criada por ele mesmo,

por não se dar conta de sua própria insignificância. 

Logo  no  início  do  romance,  por  exemplo,  há  um episódio  em que  uma moça  é

agredida sumariamente por  uma multidão.  Não há  motivos  para  o ato de  violência.   Na

Chapelaria, funcionários e clientes tentam discutir os motivos da agressão:

– Imagine o senhor – começou dizendo – a moça não fez coisa alguma e levaram-
na presa. Um absurdo. Ela vinha vindo. Em frente à vitrina, parou olhando um
bolo  enfeitado  que  estava  exposto.  Foi  ajuntando  gente,  ajuntando  e,  quando
menos se esperava,  recebia ordem de prisão.  À toa.  Veja o senhor se se pode
conceber uma coisa dessas. Se tivesse estado ali com más intenções, ainda vá.
Mas que intenções poderia ter tido diante de uma vitrina onde expõem um bolo?
(FUSCO, 2000, p. 20)

David, porém, se nega a participar do episódio. O rumor das pessoas envolvidas lhe parece

um rosnar de gatos.  Ao jovem, que insistia que desse um parecer a respeito do ocorrido,

David  dedica  sua  mais  profunda  indiferença,  e  segue  a  escovar  os  chapéus  do

estabelecimento.  “–  Não  importa  –  disse  David.  E  continuou  escovando  o  chapéu,  todo

entregue à preocupação que o absorvia” (FUSCO, 2000, p. 20). 

Mais dados a respeito da moça vão surgindo na discussão: a moça era jovem, bonita,

mas não aparentava ser uma assassina. Era perseguida por um bando de homens, porque

estava com um vestido transparente. E não chorava. Não sentia, portanto, nenhuma culpa

diante da injustiça que sofrera. David, no entanto, não compreende o que se passa, não quer

se envolver. O ruído dos gatos em sua cabeça vai se tornando cada vez mais acentuado à

medida que os fatos lhe são apresentados, gerando uma série de mal-entendidos, que vão

pontuar sua trajetória ao longo do romance:  

– Ouviu isso alguma vez na vida, o senhor que se diz um homem experimentado?

– Não importa... Pode ser um gato, deve ser um gato.

– Gato? Ó, senhor David, o senhor está brincando comigo. Então, acha que uma
moça daquelas,  aliás bonita,  segundo dizem,  é capaz de trazer um revólver na
bolsa, especialmente para matar um gato? Afirmam que os gatos têm sete fôlegos,
eu acredito nisso. Uma vez, até, quando eu era criança...  (FUSCO, 2000, p. 22)

A situação torna-se tão insuportável para David que este abandona a sala. É certo que a moça

não é culpada, é uma espécie de Geni, sumariamente acusada e julgada por uma multidão

enfurecida  e  ignorante.  A passagem serve  de  ensejo  para  mostrar  como o  real  pode ser

deformado por estereótipos e ideias pré-concebidas. Se o universo ficcional de Rosário Fusco

tem como matéria-prima uma realidade convulsa e embaralhada, a forma romanesca adota

por  ele  obedecerá ao mesmo princípio.  Tal  empresa não se dá através  de uma literatura
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realista  e  sim sob a  ótica  deformadora do grotesco.  Poderíamos dizer  que só essa  visão

distorcia,  embaçada  da  realidade,  poderia  mostrar  o  real  sob  um ponto  de  vista  que  se

afastasse  das  lentes  européias,  ironizando,  simultaneamente,  a  exatidão  contida  em uma

leitura exótica do Brasil,  em sua própria forma. Mas é certo também que Rosário Fusco

amadurecerá seu estilo. Se na opinião do estudioso, o primeiro romance de Rosário Fusco,

ainda se anunciava como uma “abstração intelectual” o mesmo não se poderá afirmar acerca

do romance O Dia do Juízo (1961), obra de maior maturidade do autor.  Nele, a tendência,

supra-realista ou surrealista, como autodefiniu sua escrita, na já mencionada entrevista ao

Pasquim, se realizará com certo apuro de estilo e apresentará personagens passíveis de serem

encontrados em qualquer subúrbio do país. 

            O Dia do Juízo é um romance de uma nação eminentemente católica, cristã. Nele,

personagens  que  foram colonizados  e  permanecem como parias  em uma sociedade  cuja

desigualdade social reina de forma alarmante, se martirizam em virtude de um código de

conduta moral que não corresponde aos seus anseios. Personagens que se tornam pervertidos,

amedrontados  por  monstros  erigidos  por  suas  próprias  consciências,  que  os  imobilizam

enquanto indivíduos. Este romance vem apresentar uma narrativa na qual, já amadurecido,

Rosário Fusco faz uso de um estilo que em nada atende aos leitores que procuram em sua

literatura mero entretenimento. Antes, traz à baila uma discussão acerca da maneira com a

qual  se  instituiu,  em nome do  cristianismo,  todo  um código  de  valores  que  sustenta  os

interesses da classe dominante enquanto formadora de preceitos que determinam o que é

certo e errado dentro da conduta social.  Para isso, faz uso de uma linguagem jocosa, repleta

de escatologias que se desenvolve em um ritmo violento, brusco, que evidentemente choca o

leitor desavisado.   Por ocasião de seu lançamento, escreveu Massaud Moisés sobre a obra:

O material que o romancista tinha em mãos era extremamente rico e polimórfico,
como  revela  própria  obra,  talvez  mais  do  que  pudesse  comportar,  enquanto
narrativa  de  ficção.  Por  isso,  o  romance  é  feito  de  pequenos  dramas  que
entrelaçam, que se embaralham, formando um pólipo algumas vezes misterioso e
nebuloso. De estrutura intricada, entrecruzada, a narrativa não flui, não evolui ao
longo  dos  acontecimentos  ao  contrário,  dá  sempre  impressão  de  estar
recomeçando,  recomeçando  mesmo,  tal  a  presença  de  novos  ingredientes
perturbadores da ação,  ou de personagens novas que vão surgindo como num
ballet, executam seu passo cheio de sortilégio, encantamento, e desaparecem, para
depois  surgirem de inopino.  Com isso,  o  romance  faz-se  por  soma e  não por
multiplicação. Uma espécie de círculo vicioso ou de redemoinho, em que só a
figura  de Primavera,  a heroína (se  quiser  falar  em heroína num romance sem
nenhuma preocupação de fabricar esse tipo de concepção de realidade cultural em
flagrante  desgaste,  ou  desprestígio)  transita  de  uma  adolescência  marginal  e
devassa, embora inconsciente e ingênua, para a morte quase sem razão de ser.
(MOISES, 1961, p.6)
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Porém, o procedimento estilístico adotado por Rosário Fusco em O Dia do Juízo, ao

apresentar uma narrativa circular ou que expressasse um círculo vicioso, correspondia, na

verdade a uma atitude consciente do autor e não a uma falha estrutural do romance, como

interpretou  Massaud  Moisés  na  época.  Quero  dizer  com  isso,  que  a  repetição  era  um

procedimento que visava evidenciar o sofrimento dos personagens e tautologia dos valores

em que se baseava esse sofrimento. Isso porque, ao penetrar no íntimo de seus personagens

habitantes do submundo, o narrador deparava-se com um universo inconsciente encharcado

de valores morais próprios do cristianismo que não eram coniventes àqueles seres de carne e

osso e os fazia realmente cair em uma atitude de estagnação, por negar qualquer principio de

individuação que  lhes  propiciasse  um  devir. A citada  circularidade  existente  no  romance

aparece em virtude do desejo do romancista  em descrever a negação dos instintos como

negação de si mesmo, por meio de uma ideologia religiosa que prometia salvação em troca

de uma renúncia ao prazer e à dor:

Parece que vale a pena deter um pouco a atenção sobre o modo como o escritor
trata  os  protagonistas:  em hipótese  nenhuma  se  trata  de  criaturas  empalhadas,
inverossímeis. Ao reverso, têm muita força e verdade, mas o romancista exerce
sobre elas um domínio despótico, não permitindo que façam alguma coisa fora do
que suas vidas permitem acreditar que façam. (MOISES, 1961, p.6).

Em primeiro lugar, parece o ensaísta confundir a instância do narrador, com o autor. Sim, no

desfecho do livro, o narrador também se apresenta como personagem que irá à missa de

sétimo dia de Primavera. Mas, veja bem: é o narrador que se apresenta e não Rosário Fusco.

Esse  narrador  incorpora  todas  as  forças  coercitivas  do  sujeito  em sua  fala.  Aquilo,  que

Althusser chamou de aparelhos ideológicos do Estado, que produz culpa e sujeição, e que,

por vezes, só é passível de ser redimido a partir de um contrato com a religião. Deus, no

entanto, até certa altura, não responde às angústias vivenciadas pelos seus personagens.    

A  afasia  divina,  no  entanto,  será  interrompida,  encarnada  em  um  expediente

Surrealista.  A aparição repentina de uma Minhoca, em um capítulo à parte do livro, por meio

de um longo solilóquio, faz um irônico elogio à razão e a perspicácia humana, ao revelar-se

um “arauto” de Deus enviado aos homens:

Antes de mais nada, quero censurá-los pela leviana invenção de que os fiz à minha
imagem e  semelhança.  Se  assim fosse,  como eu  poderia  arrepender-me  de  os
haver criado? Notem bem: mais que mero ensaio de sovetage, o Dilúvio foi, e é,
prova  do  meu  arrependimento  por  tê-los  criado.  Com  ele,  entretanto,  não
interrompi a vida no planeta, como sabem: apenas afoguei os maus elementos e
deixei a barca correr. Agora, uma coisa: os senhores é que fizeram à sua imagem e
semelhança, néscios. Onde já se viu Espírito fazer anos, deixar crescer barba e
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cabelo e andar de camisola entre os astros? Homessa. (...) A verdade é a seguinte:
assim que aprontei o mundo, nas águas da primeira chuva lavei as mãos, sujas do
barro  com que  esculpi  seus  pais,  enxuguei-as  nos  cabelos  das  sereias  ,  e  fui
dormir, cansado pra chuchu. Sete dias gastei para fazer a terra que os senhores
transformaram nesta lamentável droga.(...) Pela agenda do ano zero a esta data, sei
que viveram me bajulando, ou me combatendo, e, nas horas de aperto, invocaram
meu santo nome em vão: sempre para pedir. Curioso é que, às vezes, na mesma
família, à mesma hora do almoço, se um queria bife o outro queria mocotó. Nunca
atendi a ninguém, não me acordaram suas súplicas, deixei que o natural rolasse,
com o  marfim.  Do  marfim,  fabricaram bolas  de  bilhar  e  berloques.  Mas,  do
natural,  que  que  vocês  fizeram?  Vaidosos,  por  outros  deuses  se  tomando,
decidiram superar-me.  E  tiveram enfermidades  (do  plebeu  sapinho  à  realenga
estafa)  e  chateações  (da  molesta  perda  de  emprego  à  indescritível  dor  de
cotovelo), e acabaram todos neurotizados. Bem feito. (FUSCO, 1961, 247-248)

Assim como Machado de Assis,  que em  Memórias  Póstumas dedica ao verme as

páginas de sua história, e Augusto dos Anjos que o elege como seu Deus, a minhoca de O

Dia do Juízo vem demonstrar a pequenez humana, satirizando a maneira com a qual o ser

humano se superestimou enquanto espécie ao longo da história da humanidade.   

Neste caso, o romance  O Dia do Juízo  apresenta aspectos da arte expressionista ou

super-realista, à medida que percebemos nele uma deformação de uma sociedade que vê bem

de perto, por meio da exploração dos monólogos interiores dos personagens, ruir toda uma

doutrina que se estabeleceu como redentora por mais de dois mil anos, isso se só levarmos

em conta a influência do cristianismo na sociedade Ocidental e abandonarmos a permanência

do pensamento platônico em nossa cultura. Aliás, Nietzsche já dissera que o cristianismo

nada mais era que “platonismo para os pobres”.

A escritura de Rosário Fusco também estabelece diversos pontos de contato com o

expressionismo, termo que, na primeira metade do século XX, embora aplicado inicialmente

à  pintura,  abrangia  fenômeno  bem  mais  amplo  e  complexo:  batizava  abertamente  a

inquietação (agitação) espiritual e a renovação cultural que se encontrava em marcha não só

na Alemanha, mas também em toda a Europa, passando, então,  a ser aplicado também à

literatura. Seus ideais não ficaram completamente claros e definidos, mas sua conduta seguiu

uma linha lúcida e decidida, impulsionada por um núcleo central de aspirações e metas, que

permitiu  reunir,  nesse  movimento  autores  e  personalidades  diversas.   

Os antecedentes do Expressionismo, nas artes plásticas, podem se encontrados em

Van Gogh (um dos pintores prediletos de Rosário Fusco): “Vejo expressão e até alma em toda

a natureza”; na nostalgia da arte primitiva de Gauguin; na escultura negra; e na obra violenta

e trágica do norueguês Edvard Munch. Mas foi com o grupo da Ponte (“Brücke”), formado

na Alemanha em 1905, que a pintura expressionista começou a se impor.
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 A destruição  expressionista  da  imagem  tradicional  foi  favorecida  pela  crise  da

sociedade e pela desarticulação moral que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Assim, o

movimento baseou-se em sua imagem de condição humana e procurou transmitir às telas a

situação do homem no mundo, seus vícios e seus horrores. As cores tornaram-se violentas e

explosivas, as figuras, distorcidas, quase caricaturais, e a perspectiva foi negligenciada. Os

artistas infundiram aos objetos sua própria personalidade e as emoções derivadas da tradição

romântica (na qual sonho e imaginação eram valores essências). E isso sob uma nova forma

do trágico, unido à angústia do século XX. 

De fato verificou-se ser recorrente na obra de Rosário Fusco, uma insistente crítica à

moralidade de costume. Tal incidência temática fará com que na estruturação formal de seu

texto tome corpo, de maneira cada vez mais elaborada, uma poética na qual o foco seja a

constituição  psicológica  de  seus  personagens  em conflito  com a  realidade  na  qual  estão

inseridos. Se o monólogo interior prevalece, não há, no entanto, motivos para afirmação de

que sua obra seja desprovida de caráter sociológico. 

Se Kafka, em sua obra, trouxe à tona o indivíduo arremessado a um estranho território

no qual a percepção da realidade assemelha-se a um limbo por não se adaptar às normas e às

leis  que  regiam  a  sociedade  de  seu  tempo,  Fusco  enfocará  este  mesmo  indivíduo  que,

desfamiliarizado de si, em função da moralidade de costume que lhe é incorporada como

pressuposto ético destituiu-se de sua morada, de sua vontade de potência, de seu próprio ser. 

O Dia do Juízo, último romance publicado em vida, é de 1961 e trata da trajetória de

uma jovem personagem, Primavera e de outros habitantes do submundo. O espaço abordado

pelo escritor, no qual transitam os personagens – rodoviárias, prostíbulos, bares, pensões e

praças públicas-, são locais nos quais o discurso dos marginalizados ganha vigência. Porém

ao falarem de si próprios, afastam-se seus personagens de qualquer atitude realista. Eles se

deformaram se divorciaram de si e de seu meio, e encontram-se irremediavelmente perdidos

em um redemoinho do qual não são capazes de escapar em virtude da moralidade de costume

que incorporaram como pressuposto ético.  

Antonio Candido, em outro texto, intitulado  A Nova Narrativa, comenta os rumos

que o romance brasileiro tomava após as conquistas do Modernismo. O texto não menciona

Rosário Fusco, mas faz comentários de relativa importância sobre a constituição estrutural e

temática dos romances dos decênios 30, 40, 50, 60 e 70. Especificamente sobre a década de

60, momento no qual é publicado O Dia do Juízo lê-se:
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Por  outras  palavras,  Clarice  mostrava  que  a  realidade  social  ou  pessoal  (que
fornece o tema), e o instrumento verbal (que constitui a linguagem) se justificam,
antes  de  mais  nada,  pelo  fato  de  produzirem uma  realidade  própria,  com sua
inteligibilidade específica . Não se trata de ver o texto como algo que se esgota ao
conduzir a este ou aquele aspecto do mundo e do ser; mas de lhe pedir que crie
para nós o mundo, ou um mundo que existe e atua na medida em que é discurso
literário. (CANDIDO, 2004, p. 206) 

As primeiras colocações críticas sobre as narrativas de Clarice decorreram do seu

romance de estréia,  Perto do coração selvagem (1943), sendo, portanto sincrônicas àquelas

dedicadas a  O agressor, de Rosário Fusco, também lançado em 1943. Ainda que ambas as

publicações mereçam certa atenção nesta ocasião, o romance de Clarice Lispector e sua obra

posterior começam adquirir uma crescente fortuna crítica, sobretudo a partir da década dos

60, enquanto a obra fusquiana permaneceu no obscurecimento.

 Contudo,  se  a  escrita  de  Clarice  Lispector  era  a  concretização  de  todos  os

pressupostos defendidos  pelos  modernistas  nas  décadas  anteriores,  principalmente no que

dizia  respeito  à  liberdade de pesquisa estética,  e  não  era  reconhecida  como tal  (Antonio

Cândido também fora o primeiro crítico a pronunciar-se sobre a obra de Clarice e, embora a

elogiasse em alguns aspectos, julgou em sua obra ainda haver algumas falhas estruturais);

não  deixava  de  ser  também  a  obra  de  Rosário  Fusco  uma  continuidade  do  Projeto

Modernista.  A incidência  de  termos  da  fala  coloquial  em  sua  narrativa,  a  temática  que

investia contra as convenções sociais, e, principalmente as inovações presentes no corpo de

sua  narrativa  eram aspectos  que  faziam com que seus  romances  trouxessem em si  uma

elaboração  originalmente  genuína.  Como  observa  Massaud  Moisés,  por  ocasião  de  seu

lançamento, em 1961:

Dia do Juízo é uma leitura para maiores de idade, experiência e inteligência. É
isso mesmo, por várias razões juntas, a começar da linguagem, que não se detém
diante do palavrão, a palavra justa para transmitir determinada situação, estado de
alma. E é forte pela densidade dos problemas humanos postos,  acima de todo
prazer lúdico do leitor apressado, normalmente procurando no romance a história
repousante e ligeira, lida sem maior esforço da sensibilidade e da inteligência, que
não faça pensar,  em suma.  Dia do Juízo está  precisamente  do lado oposto de
qualquer leitura por prazer. Intencionalmente, o romance escreveu uma obra para
“chocar”  o  leitor,  quem sabe  para  fazê-lo  despertar  de  uma  modorra,  igual  à
morte, ou pior que ela, pois é feita dos sentidos satisfeitos não encontra outra
razão para viver senão no sexo e no estômago. É forte porque é um impacto que
os acomodados não querem sentir, por preço algum; incomoda e angustia, e tira o
gosto de viver miudamente. (MOISES, 1961, p.06)

O Dia  do  Juízo é  um romance  denso,  ainda,  enquanto  forma  de  ficção:  não  faz

concessões  a  nenhuma  facilidade  de  leitura.  Distante  da  estrutura  linear  do  romance

tradicional,  em  que  as  coisas  se  punham  no  devido  lugar  desde  o  começo,  aposta  da
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desordem e na casualidade, numa espécie de poética ziguezagueante e convulsa. Ao longo o

romance, os núcleos dramáticos impõem-se por si próprios e solicitam fibra de atleta para a

profundidade do mergulho. Tal como Machado de Assis, que exigia leitores atentos para as

diabruras e armadilhas de sua linguagem, Rosário Fusco requer daqueles que o lêem certa

resistência. Se os temas são indigestos, a forma também o será.   

Rosário  Fusco,  através  de  um retrato  do  delírio  dos  que  se  arrastam a  viver
eroticamente,  como se fosse o fim dos tempos procura analisar as relações do
Homem com a Morte,  Deus,  o Destino,  etc.  Dir-se-ia um grito  de revolta,  de
imprecação, ou anseio de crença e salvação, que afinal se reduz a dialogar com as
alturas à espera de uma palavra menos perecível, ou de uma verdade menos fugaz.
O gosto erótico, que lhes é tudo, é nada, e só lhes deixa, no rescaldo, um sabor
amargo de pequenez e derrota.  (MOISES, 1961, p.06)

  Na obra  Dia do Juízo, nos deparamos com núcleos dramáticos atordoantes de um

romancista  em plena posse de seus  recursos:  a  tensão dramática não se dissolve em um

momento sequer. No decorrer da narrativa mantém-se narrador e leitor, o fôlego suspenso

durante  todo  o  tempo.  Em  circunstância  alguma  a  monotonia  de  uma  rotina  previsível

prevalece. O clima denso, incessantemente agitado, até o desfecho induz o leitor a pensar que

algo lhe será revelado, sobre um mistério insolúvel que é o homem e sua estultícia a respeito

de sua capacidade de senhorear-se de seu Destino, quando a cartilha que rege suas ações

atende aos interesses de uma instituição religiosa, que a muito já deixou de ser o ideal para

uma realidade que se quer vida: o cristianismo. E o irônico narrador fusquiano não pretende

poupar nenhum de seus personagens que se dispuseram a aceitar esse engodo em troca da

salvação no dia do Juízo Final.   
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FLOU: RESÍDUOS DO REAL E AS FORÇAS DE DEFORMAÇÃO NA
PINTURA DE FRANCIS BACON

Joana Passi de Moraes
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ

Resumo: Francis  Bacon,  em  entrevistas  a  David  Sylvester,  publicadas  em  “Francis  Bacon:  a
brutalidade do Fato”, traduz claramente do que se trata a questão que será aqui levantada: de que
forma o embate aos clichês e a luta contra os cânones da representação na pintura fazem aparecer uma
imagem bruta – carregada de fato e força –  e gera efeitos de deformação nas figuras, como  os
“efeitos de flou”. O objetivo deste artigo será indagar de que forma estes “efeitos de flou” carregam
resquícios do real. Este questionamento será baseado na leitura das entrevistas de David Sylvester
com o pintor, e nos conceitos de Clichê e Diagrama extraídos do livro “Francis Bacon: lógica da
sensação”, de Gilles Deleuze. Será levantada a hipótese de que os fenômenos de flou na pintura de
Bacon são  resultantes  da luta  contra  os  clichês  e  gera  forças  que fazem aparecer  uma  “imagem
sensorial”: uma imagem que se comunica diretamente com o sistema nervoso e produz sensações. Ou
seja,  as figuras de Bacon fogem da representação clássica da realidade e se dirigem a outro tipo de
representação: são resquícios e encarnam o real. 

Palavras-chave: Clichê; Flou; Pintura; Presença; Rastros; Sensação; Tensão.

Abstract: Francis Bacon, in a series of interviews with David Sylvester published in Francis Bacon
and the Brutality of Fact, clearly translates the issue to be raised here: in which manner do the fight
against clichés and canons of representation in painting make up a raw image – cherged with fact and
force – and produces effects of deformation in figures, like the “flou  effects”. The purpose of this
essay is to question how such “flou effects” carry traces of reality. Such questioning will be based on
a reading of the interviews with the painter conducted by David Sylvester, and on the concepts of
Cliché and Diagram extracted from Gilles Deleuze's  Francis Bacon: The Logic of Sensation.  The
hypohtesis to be worked with is that  flou phenomena in the painting of Bacon are the result of the
clash against  clichés  and produce forces  that  make  visible  a  “sensorial  image”,  an image which
communicates directly with the nervous system e produces sensations. Thus Bacon's figures escape
from the classical representation of reality and go towards another type of representation: they are
traces and embody the real. 

Keywords: Cliché; Flou; Painting; Presence; Sensation; Tension; Traces.

Francis  Bacon:  As  interpretações  me  irritam,  por  que
compreendo que é assim que as coisas são. Quero dizer, as
pessoas podem interpretar  como bem entender.  Eu próprio
não interpreto muito aquilo que faço. Com isso, não estou
querendo dizer que sou inspirado, estou apenas dizendo que
pinto e posso gostar do aspecto daquilo que faço, mas não
tento  fazer  interpretações.  Afinal,  não  estou  realmente
pretendendo dizer  nada,  estou só procurando  fazer alguma
coisa. (...)97

97 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos. Cosac & Naify Edições Ltda. 
Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 197-198.
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Fig. 1: Figura numa paisagem, 1945. óleo sobre tela, 145 x 128
cm. Tate Gallery, Londres.

Pintura: Figura numa paisagem (1945) – Não há rosto, tampouco cabeça. Há uma

Figura, corpo, carne, tensão e “energia”, em um espaço pictórico – uma “imagem sensorial”,

uma “imagem orgânica”98. O pintor Francis Bacon, autor do quadro, produziu uma série de

pinturas  que  mostram  figuras  no  limiar  entre  figuração  e  abstração.  Assim,  segue  uma

linhagem de artistas que busca romper com os cânones da pintura clássica e com a tradição

da representação para buscar novos modos de fazer a “realidade” aparecer, instaurar um fato

e  encarnar  a  vivacidade  e  brutalidade  da  criação  e  da  vida.  Gilles  Deleuze,  filósofo,

acompanha Bacon na ruptura com a tradição: ambos são reativos à crise da representação nas

ciências humanas. 

Em ambas as produções, aparecem alternativas às práticas de criação-pensamento que

se  baseiam somente  na  representação,  mímesis,  na  interpretação  e  na  identificação  com

referenciais  externos à  ‘coisa-em-si’.  Bacon explicita esse caráter em entrevistas a David

98 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos. Cosac & Naify Edições Ltda.
Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 160.
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Sylvester publicadas sob o título “Entrevista com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos”99: 

(...) Acho que o realismo precisa ser reinventado. Ele está precisando sempre ser
reinventado.  Numa  de  suas  cartas,  Van  Gogh  fala  da  necessidade  de  se
introduzirem  mudanças  na  realidade  que  se  transfiguram  em  mentiras  mais
verdadeiras do que a verdade propriamente. Essa é a única maneira possível que o
pintor tem  de recuperar a força da realidade que procura apreender. Penso que a
realidade na arte é uma coisa profundamente artificial, que precisa ser recriada. Do
contrário, estaremos fazendo somente ilustração de uma coisa...e uma ilustração
muito de segunda mão.100 

Gilles Deleuze, em análise da obra de Bacon, “Lógica da Sensação”101, aponta questão

semelhante,  que permeia o pensamento ali  explicitado: como escapar da representação na

pintura – “neutralizar a narração, a ilustração, a figuração”102. Deleuze trata das pinturas de

Bacon  pelas  características  ali   presentes,  ativas  e  atuais:  pelos  sistemas  de  forças  que

formam as Figuras e produzem sensações, em contraposição à prática figurativa da pintura e,

portanto, aos sistemas de representação, interpretação e identificação. Enfatiza aspectos do

fazer  artístico,  qualifica  as  forças  que  fazem aparecer  as  Figuras  não-figurativas,  reais  e

atuais,  fatos e  sensações.  As forças,  neste contexto,  prevalecem sobre a forma e atingem

diretamente o sistema nervoso: Deleuze delineia um sistema de sensações que passam pelo

corpo e produzem horror, deformação, tensões, superfícies, acidentes, dentre outros conceitos

que abarcam seu pensamento e comportam a criação de Bacon. 

Em diálogo com seus meios – Deleuze com o pensamento e Bacon com a pintura –

ambos delineiam uma lógica intrínseca da criação.  Esta lógica diz respeito às “sensações”,

instaura o “novo” e deforma e transfigura o real num movimento cíclico, incessante: não há

um lugar ou significados herméticos a serem atingidos – há somente o devir constante de

forças que fazem aparecer, a cada novo acontecimento, Figuras da criação. 

Seguirei aqui a partir de um aspecto específico da pintura de Bacon – os “fenômenos

de flou”103 –, para buscar identificar como os atritos e tensões presentes no embate contra os

clichês, no “diagrama” e nas “superfícies planas” produzem resíduos (resquícios, rastros ou

detritos) que impregnam a composição de vivacidade e atuam como forças de deformação

99 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos. Cosac & Naify Edições Ltda.
Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995.
100 Ibid. pg.172.
101 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
102 Sinopse de Roberto Machado na orelha do livro: Francis Bacon: lógica da sensação. Equipe de tradução:
Roberto Machado (coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007.   
103 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p.38.
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das figuras.  Criam um campo onde se revelam múltiplos “blocos de sensações”: evocam

presença e instauram um fato. 

Presença e flou

Primeiro  pressuposto  sobre  “presença”:  este  conceito  pode  ser  relacionado  às

diferentes formas de percepção das coisas do mundo. Ou seja: não é estritamente associado a

experiências sensoriais e físicas e a  tudo que está no espaço, ao alcance de nosso sentidos

(  corriqueiramente,  identificamos  o  que  está  presente  como  algo  que  experimentamos

sensorialmente:  algo  que vemos,  cheiramos,  ouvimos...).  O conceito  de “presença” pode,

também, se aplicar a algo que não é alcançável por nossos sentidos – algo que não está

materialmente  e  fisicamente  ocupando  um  “espaço  duro”,  o  lugar  das  coisas  às  quais

atribuímos  características  espaciais  e  formais.  Tão  pouco  se  trata  de  uma  presença

“metafísica”:  não  iremos  falar  de  coisas  às  quais  atribuímos  sentidos  ou  qualidades

puramente intelectuais ou espirituais. O conceito de “Presença”, aqui, será aplicado, também,

a algo que pode ser constantemente atualizado: pode tanto produzir quanto acolher sentidos e

sensações. 104

Esta forma de presença pode ser exemplificada com a capacidade de uma imagem ser

ambígua e duvidosa, ou seja, de transitar em diferentes domínios de percepções e de atribuir e

conjugar sentidos na sua forma de existir. Em suma: partiremos do pressuposto de que algo se

faz presente não apenas pela forma física,  mas pela  conjunção de inúmeros fatores – ou

forças. Dessa conjunção, pode sempre surgir uma inesperada combinação  de fatores – que

faz  uma  coisa  se  manifestar  como  pertencente  a  um  determinado  contexto.  Isso  ocorre

independentemente  de  tal  coisa  existir  com  outra  forma  estabelecida  ou  como  algo

identificável por sentidos ou conhecimentos prévios. É o estado em que algo, constantemente,

ganha novas formas e sentidos - e se atualiza.  

Segundo pressuposto: “fenômenos de  Flou” são rastros de um movimento, de um

tempo,  que  interfere  na  imagem definida,  na  rigidez  dos  contornos  e  definições.  O  flou

aparece na justaposição de diferentes dimensões em um plano: revela o teor da complexidade

das  relações  entre  as  coisas  aparentes.  Este  teor  permeia  os  campos  do  que  é  visível,

inteligível e sensível e tonifica as formas de uma composição. 

104  Esta ideia  de  presença se baseia no conceito de “Presença”  e  “Cultura  de  presença” de Hans Ulrich
Gumbrecht. 
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O suporte ou a estrutura material, a Figura em posição, o contorno como limite dos
dois não deixarão de construir o sistema da mais alta precisão; e é nesse sistema
que se produzem as operações de borradura, os fenômenos de flou, os efeitos de
distanciamento ou de esvanecimento, tanto mais fortes quanto mais constituem um
movimento preciso nesse conjunto105.

Deleuze indica que existem, nas pinturas de Bacon, dois tipos de flou “que pertencem

[...] a esse sistema de mais alta precisão”106. Um consiste em desfazer a definição  não pela

obscuridade, mas sim pela exatidão e hiper-definição sem significado: o processo de “destruir

a nitidez pela própria nitidez.”107 São elementos na composição que aparecem de forma clara

e  direta,  mas  não  constituem  nenhuma  narrativa,  não  imprimem  nenhum  sentido

expressamente  claro  ou  objetivo.  Um  exemplo  dado  por  Deleuze  são  os  caracteres

tipográficos  cuidadosamente  delineadas  “nitidamente  traçados,  e  é  sua  própria  precisão

mecânica que se opõe a sua legibilidade.”  108 O segundo  flou   identificado pelo filósofo é

obtido “pelos procedimentos de marcas livres, ou de limpezas, que também pertencem aos

elementos precisos do sistema [...]”109 O surgimento desde flou acontece, como descrito por

Bacon, no processo de esvanecer contornos e definições, dissolver as formas:

[..] você não imagina o quanto o desespero na hora do trabalho pode fazer com
que a pessoa pegue a tinta e faça tudo o que está a seu alcance para ver-se livre da
fórmula que produz uma imagem ilustrativa...o que estou dizendo é que esfrego
um pedaço de pano ou uso um pincel ou apago com qualquer bobagem que tenha
a   mão,  ou  jogo  por  cima  terembentina,  tinta  e  outras  coisas  mais,  tudo  na
esperança de quebrar a inflexibilidade da imagem, para que ela se desenvolva, por
assim dizer,  espontaneamente,  segundo  sua  própria  estrutura  e  não  segundo a
minha. Depois disso, será a minha vontade que passará a atuar para que eu possa
começar a trabalhar de acordo com o que o acaso deixou na tela para mim. E a
partir daí, possivelmente, surgirá uma imagem mais orgânica do que uma outra
que tivesse sido buscada intencionalmente.110 

O flou provoca a indeterminação entre as fronteiras das coisas, apresentam limites que

são nuançados uma vez borrados pela  mão do pintor  ou pelo descontrole  do acaso.  Este

105 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 38. 
106 Deleuze descreve a relação entre figuras e fundo nas pinturas de Bacon como um sistema estruturado, de
clareza e precisão absoluta. “não há relação alguma de profundidade ou distanciamento, nenhuma incerteza das
luzes e das sombras, quando se passa da Figura às grandes superfícies planas. Nem as sombras nem mesmo os
pretos são sombrios.”  DELEUZE, Gilles.  Francis Bacon: lógica da sensação. Equipe de tradução: Roberto
Machado (coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 15.
107 Id.
108  DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007,p. 16.
109 Id. 
110 SYLVESTER, David.  Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos.  Cosac & Naify Edições
Ltda. Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 160.
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amolecimento dos contornos cria uma espécie de oscilação entre planos, dimensões variadas,

que tencionam o movimento e o sentido das figuras. Desta forma, as figuras se diferenciam

por  linhas,  por  vezes  hiper-definidas,  delimitadoras,  outrora  por  manchas  e  tratamentos

diferenciados da pintura na tela. 

Podemos aproximar o  flou de rastros, que, por sua vez, podem ser compreendidos

como fissuras  no  tempo e espaço que provocam a convergência de estados e  fenômenos

múltiplos – como instâncias que rompem com o esperado e provocam a atividade de sentidos

e percepções diversas, a fim de encontrar um sentido, que estará, por sua vez, em constante

metamorfose.  Podemos  tomar  como  ilustração  desse  pensamento  vestígios,  rastros  ou

fragmentos  que  fazem aparecer,  virtualmente,  por  meio  de  potências,  múltiplas  formas  e

sentidos: 

[...]  as  costas  inexpressiva  do  Torsos  (Torso  de  Belvedere)111 revela  novos
potenciais do corpo para a arte de amanhã: potenciais que são liberados quando
códigos expressivos e a vontade de expressar são revogados, quando a oposição
entre um corpo ativo e um passivo, ou entre um corpo expressivo e um autômato,
são refutadas [...]  A história do regime estético da arte poderia ser  pensada de
forma semelhante à história das metamorfoses desta estátua mutilada e perfeita,
perfeita porque é mutilada, forçada, pela falta de sua e membros, a proliferar em
uma multiplicidade de corpos desconhecidos.112

O Torso de Belvedere exposto por Rancière pode ser aproximado da ideia de rastro na

forma que transita  em tempos distintos  e  participa de um tempo-história,  mas também o

escreve.   Nessa  concepção,  “rastros”  contêm  tempo  e  espaços  múltiplos  que  esboçam

possibilidades  de sentidos,  e  de realidades  – como uma imagem que pode vir  a  detonar

sensações inesperadas ou o “não-sentido”: a experiência de vertigem espacial e temporal.

Em Bacon, não há a intenção do pintor de provocar sentidos, há a sensação pura: cria

o fato em si, não age no intelecto, mas diretamente no sistema nervoso - detonando sensações

e imagens em suspensão de sentidos e criando, também, uma espécie de vertigem. Não há

figuras a serem identificadas: o que há é a tentativa de captar o real e fazê-lo presente no

quadro. Esta captura se dá na relação direta com os clichês – numa luta que se trava entre o

pintor e os clichês que permeiam a formação de uma imagem.

111 Grifo da autora.
112 Tradução da autora, no original: “the Torso’s inexpressive back reveals new potentials of the body for the art
of tomorrow: potentials that are freed when expressive codes and the will to express are revoked, when the
opposition between an active and a passive body, or between an expressive body and an automaton, are refuted.
(...) The history of the aesthetic regime of art could be thought similarly to the history of the metamorphoses of
this mutilated and perfect  statue,  perfect  because it  is mutilated, forced, by its  missing head and limbs, to
proliferate into a multiplicity of unknown bodies”.  RANCIÈRE, Jacques. Aisthesis: scene from the aesthetic
regime of art. Tradução Zakir Paul (Edição em Inglês). Editora Verso, Londres/ Nova Iorque. 2013, p. 20.
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O embate dos clichês e o diagrama do pintor.

“A página nunca está em branco. A tela nunca está vazia, a tela contém virtualmente

clichês.  O pintor só consegue pintar se combater clichês.”  É no embate dos clichês que

acontece a catástrofe e se instaura uma realidade própria da Figura: na passagem do “dado

pictórico” para o “fato pictórico”. 

Estes clichês são as imagens que impregnam a imaginação, são reproduções ocas,

com referenciais imediatos: “(...) Somos bombardeados por fotos que são ilustrações, jornais

que são narrações,  imagens-cinemas,  imagens-televisão.  Há clichês psíquicos assim como

clichês físicos, percepções já prontas, lembranças, fantasmas.”113 O pintor deve se defrontar

com os clichês,  identifica-los,  encara-los para então se desvencilhar deles:  “uma série de

coisas que se pode chamar de ‘clichês’ já ocupa a tela, antes do começo"114. Em relação à luta

de  Cézanne  com  os  clichês,  Deleuze  esboça  a  imagem  de  “poeiras”  reminiscentes  do

combate: “A poeira ergue-se espessa e os estilhaços voam por todas as partes”. As maçãs de

Cézanne são resultantes deste combate, são os resquícios deste atrito a fim de encontrar a

Figura da maçã sem se sujeitar ao clichê da maçã – mas sim representar fielmente “maçã”.

“Não apenas houve multiplicação de imagens de todo tipo, ao nosso redor em nossas cabeças,

como também as reações contra os clichês engendram clichês.” São estas a reproduções das

“poeiras” dos “estilhaços” da “luta” de um artista. 

Neste  processo,  surgem os  acidentes,  os  “traços  e  manchas  assignificantes”115 que

desorganizam o quadro e “traçam a possibilidade de um fato, mas ainda não constituem um

fato”116 .  Há o caos,  a  confusão de  sensações,  marcas,  massas  e  linhas.  Introduz-se uma

vertigem de sentidos repleta de possibilidades para o surgimento de Figuras contingentes.

Aparece, então, o diagrama do pintor. 

 Francis Bacon: Existe um tipo de imagem sensorial que faz parte, podemos dizer,
da própria estrutura do ser e nada tem a ver com uma imagem mental –, quando a
imagem sensorial começa acidentalmente a formar-se. É então, segundo imagino,
que o lado crítico da pessoa entra em ação e a pessoa começa a trabalhar sobre
essa base que parece lhe ter sido dada organicamente por acaso. Isso tudo parece
sem pé nem cabeça, pois não se pode esclarecer; e nada se sabe além do fato de
que a  sensibilidade da pessoa está  mais  ligada a  uma imagem do que a  outra

113 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 91 – 92. 
114 Ibid. Pg. 91. 
115 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 104. 
116  Id.  
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imagem, porque ela sente que uma imagem é mais orgânica do que uma outra.117 

O  diagrama  inaugura  o  processo  de  extração  das  Figuras  do  figurativo:  “(...)  O

diagrama termina o trabalho preparatório e começa o ato de pintar.”118 É quando ocorre o

embate com o clichês – ou com os “dados figurativos”. “É como se mudássemos de unidade

de  medida  e  substituíssemos  as  unidades  figurativas  por  outras  micrométricas  ou,  ao

contrário,  cósmicas”119.  Isso  provoca  uma  “catástrofe”  na  tela,  “nos  dados  figurativos  e

probabilísticos”. Há aí uma tensão: “aquilo que interioriza no visual  o movimento manual

que descreve a forma e as forças invisíveis que a determinam. É aquilo que faz da forma uma

transformação propriamente visual.”120

Não  há  algo  pré-estabelecido  de  antemão  a  ser  representado,  as  Figuras  existem

dentro de uma campo de força que se estabelece no  quadro ao decorrer da criação da pintura.

Aqui  é  possível  identificar,  mais  uma  vez,  a  contraposição  ao  regime  estético  de

representação – que segue normas de composição previamente estabelecidas. Em Bacon, a

sensação inaugura um objeto próprio que aparece quando não há um lugar pré-determinado

no campo empírico, na memória ou na imaginação. Há um tema, uma Figura a surgir. O

tema,  um motivo – como,  por  exemplo,  uma pessoa a  ser  retratada ou uma fotografia  –

aparecem e desaparecem, deixando resíduos do real, para dar lugar a singularidade do fato

que se instaura  no quadro. 

Em diálogo com David Sylvester, Bacon esclarece esse sistema que produz “resíduos

do real” e cria forças, fatos, e uma outra possibilidade de realismo. Concluo aqui, com suas

palavras: 

David Sylvester: Então, o tema é isca?

Francis Bacon: O tema é isca.

David Sylvester: E o que é essa realidade que sobra, esse resíduo? Como ele se
relaciona com aquilo que deu origem ao trabalho?

Francis  Bacon:  Não  há  necessariamente  uma  relação,  mas  a  gente  criará  um
realismo com aquilo  equivalente  ao  tema,  que  passará  a  ocupar  o  lugar  deste
último.  Tem-se  de  começar  de  um ponto,  e  se  começa  a  partir  do  tema  que
gradualmente  –  se  o  trabalho  estiver  andando bem –  irá  evaporar-se  e  deixar
aquele resíduo que chamamos de realidade, e que talvez vagamente tenha a ver

117 SYLVESTER, David.  Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos.  Cosac & Naify Edições
Ltda. Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 160.
118 Id. 
119 BACON,  Francis  apud  DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:
Roberto Machado (coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007. Pg. 103.  
120 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007,p. 106. 
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com o que nos serviu de ponto de partida, mas na maioria das vezes tem muito
pouco a ver. 121
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TRÊS ROSTOS: A OBRA DE FIAMA HASSE PAIS BRANDÃO COMO TRÍPTICO

Fernanda de A. P. Drummond
Mestre em Literatura Portugesa pela UFRJ

Resumo:  Fiama Hasse Pais Brandão tornou-se conhecida através da poesia que produziu,

sobretudo a partir da participação em Poesia 61. Mas sua obra também pode ser vista por

meio de três outras facetas: a dramática, a da prosa poética e a dos manifestos. Seguindo

essas três linhas, veremos a obra de Fiama enquanto a figura de um tríptico, que dobra e se

desdobra.

Palavras-chave: Poesia 61; Poesia do século XX; Prosa Poética; Teatro. 

Abstract:  The works of Fiama Hasse Pais Brandão are best  known for its  solid  field of

poetry, mostly written after the launching of  Poesia 61. However, they can be looked into

through three other façades: the theatre, the poetic prose and her manifestos. Following these

three lines of writing, we approach Fiama’s literature as an image of a triptych, which folds

and unfolds before us.

Keywords: 20th century poetry; Poesia 61; Poetic prose; Playwright. 

Para João Vilhena

Our doubts are traitors

And make us lose the good we oft might win

By fearing to atempt

William Shakespeare

Eu não sou participável (...) em seminários teóricos!

Fiama Hasse Pais Brandão

Penso se sou capaz de começar esse texto. Penso, com as epígrafes citadas, que esta

dúvida é  mais  uma daquelas  traidoras,  que nos  fazem perder  o  bem que até  poderíamos
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ganhar, caso não tivéssemos medo de tentar. Fiama Hasse Pais Brandão, convidada a dar uma

conferência, tinha dúvidas de que fosse capaz de cumprir o papel a ela designado. Em carta

de  1986  a  Jorge  Fernandes  da  Silveira,  a  qual  veio  a  lume  na  6 a edição  da  Revista

Metamorfoses, da UFRJ, Fiama diz:

Gostaria de comemorar aí o teu livro, (...) se o seminário disso se trata! Sem
dúvida! Mas para tal levem o Gastão, por exemplo. E a mim, repito, mais
tarde, apenas para Ler. Nada de perguntas e opiniões. Todas (não todas!)
perdi refazendo-as. 

(BRANDÃO, 2005. s/ pág. O “Ler” está grafado em maiúscula, mesmo)

Que  Fiama  muda  de  opinião  ao  longo  do  tempo  é  verdade,  como  vamos  mostrar

algumas vezes durante esse ensaio. Mas como pode ser verdade que ela não fosse participável

em teorias, já que escreve uma sua “Teoria da realidade, tratando-a por tu” (título de um

poema  de  Cenas  Vivas,  quase  o  último  conjunto  de  poemas  que  publicou  em  vida),

dramatizando, assim, o diálogo do eu com o real? Como pode ser verdade que “não tenha

teorias, tenha sentidos”, por mais que quisesse decalcar sua poesia das páginas de Fernando

Pessoa, se na verdade está “fazendo cena”, além de encenar as ditas  Cenas Vivas? Como

podemos acreditar no que diz nessa carta, uma vez que começa a sua carreira de escritora no

papel de dramaturga, com as “Recitações Dramáticas” de  Em cada pedra um voo imóvel,

recolha de 1958 – e portanto anterior a Poesia 61? Lembro que este é um volume de estreia

que foi expurgado da sua  Obra Breve,  a  sua mais completa reunião de poemas, mas que

recentemente mereceu ser reeditado por Gastão Cruz.

É pensando também nesses campos menos explorados da obra de Fiama que ofereço

uma leitura baseada na imagem do tríptico.  O tríptico nos põe diante de uma construção

artística que divide uma obra pictórica ou escultural em três: no centro há um painel ou uma

figura esculpida e nas laterais se veem duas portas (ilustradas) que se fecham sobre a figura

principal.  Parece uma imagem acertada para falar  de Fiama,  uma vez que sua escrita  se

desdobra em algumas facetas (até tentamos, por motivos didáticos, mas é impossível reduzi-

las a somente três) e frequentemente as facetas se fecham, redobrando-se sobre si mesmas.

Em um esforço de assinalar o caráter prismático da autora, a Revista  Metamorfoses, onde

consta a carta que há pouco referi,  reuniu alguns ensaios sobre as muitas frentes em que

trabalhou: Fiama tradutora, dramaturga, poeta. Se no pintor Bosch podemos encontrar um dos

trípticos mais famosos do mundo,  O jardim das delícias terrenas, conhecidíssimo em suas
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pulsões  que  antecipam  o  Surrealismo,  em  Fiama  Hasse  Pais  Brandão  descobrimos  um

princípio composicional que explora muitas vertentes: o teatro, a prosa, a poesia. E, em todas

elas,  como  dirá  em  Novas  visões  do  passado,  “o  aviso  de  que  a  minha  vida  é  a  mais

hermética” (BRANDÃO, 2006, p. 192).

Na “Nota explicativa” dada por Gastão Cruz a Em cada pedra um voo imóvel, o crítico

e poeta atenta para o fato de, cito, “as ‘recitações dramáticas’ coligidas no livro de 1958

terem  um  carácter  diverso:  tratava-se  de  curtas  cenas  líricas,  ou  poéticas,  com  alguma

influência do teatro japonês, pelo qual a autora, na época, muito se interessara” (CRUZ in

BRANDÃO, 2008, p. 7). Em sua fala no congresso CIFALE, que aconteceu em setembro de

2013 na Universidade Federal do Rio de Janeiro,  o escritor Gonçalo M. Tavares, citou o

teatro japonês clássico, que seria composto por tipos: a mulher, a avó, o ausente. Chamou

atenção para essa interessante figura do ausente,  que consistia em um ator ficar o tempo

inteiro  no  centro  do  palco,  imóvel.  A ausência  insiste,  então,  como presença  nas  coisas

imóveis:  um voo imóvel,  invisível,  em cada  pedra  resistente.  No teatro  de  Fiama,  essas

figuras arquetípicas também aparecem, e, dessa feita, dialogam com o imaginário português.

Em “Ainda era  cedo”,  uma das  recitações  dramáticas,  há  três  personagens:  o  viajante,  a

rapariga  e  o  coro.  Em mais  uma  leitura  da  literatura  portuguesa  através  das  viagens,  o

viajante fala: 

O VIAJANTE Não me detenhas. Não posso ouvir-te. Tenho de partir.

CORO I Mas já o saco te pesa, nas costas,

CORO II e não sabes quanto te falta.

O VIAJANTE Não julguei que a estrada fosse tão difícil e tão longa.

(...)

COROS I e II Volta atrás.

O VIAJANTE Não vale a pena percorrer, duas vezes, o mesmo caminho.

COROS I e II Nem quando é belo?

O VIAJANTE Nunca.

Pausa

A RAPARIGA Fica. Voltará a noite.

O VIAJANTE Vou de viagem. Não sei se chegarei, mas não posso deixar de partir.
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(BRANDÃO, 2008, p. 51)

Outra faceta da arte dramática de Fiama – que alguns críticos teatrais não chegam a

considerar verdadeiras peças, legando às “recitações dramáticas” uma mera alcunha estilística

aos  textos  –  é  o  “teatro  de  vozes”.  Eugénia  Vasques,  professora  de  Teatro  no  Instituo

Politécnico de Lisboa,  atenta  para  o fato de que “a grande preocupação filosófica desde

teatro de vozes é o da construção de uma ‘expressividade’ que tem o real  como problema

central da representação pela linguagem”. Assinala também que, segundo Fiama Hasse Pais

Brandão,  o  teatro  é  um lugar  em que há a  “possibilidade  de exprimir  ‘excessivamente’”

(VASQUES, Eugénia, 2005, p. 21. Grifos da autora).

Tanto  a  ideia  do  excessivo  quanto  a  atenção  dada  à  forma  da  palavra  escrita  são

objetivos que Fiama perseguirá ao longo de sua obra. O excesso, coadunado a concepção de

acúmulo,  vigora concomitantemente com a necessidade de contenção e de despojamento.

Embora  o  texto  dramático  seja  feito  principalmente  para  a  apresentação  oral  e  cênica,

podemos ver o efeito gráfico do diálogo de uma das peças (“O mito e o homem”). Há aqui

presença de um coro em cânone não apenas sonoro, mas visual – o que já adianta o assunto

da preocupação gráfica e melódica, de que falaremos adiante. Observe-se o recuo cada vez

mais afastado da margem da fala dos coros:

O OLEIRO  Mas onde hei-de encontrar o barro maravilhoso?

O TALHADOR DE MADEIRA  E eu a árvore única

O OLEIRO  Onde?

CORO I  Em ti.

O TALHADOR DE MADEIRA  Onde?

COROS II E III  Onde?

CORO I  Em ti.

CORO II Em ti.

CORO III Em ti.

(BRANDÃO, 2008, p. 21)

Cabe dizer ainda que a própria recuperação desse mecanismo coral nessas pequenas

cenas pensadas por Fiama poderia apontar para a presença da tragédia grega nesses textos,

com um coro  irônico,  que  reflete  e  intervém na  cena  que  transcorre.  Porém,  esse  coro
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também age de  uma maneira  diferente  do coro grego,  uma vez  que ele  mesmo repete  a

pergunta do personagem e ele mesmo responde às inquirições, falando diretamente com os

atores: “Mas onde hei-de encontrar o barro maravilhoso?”, e o coro ecoa, três vezes, tantas

quanto foi perguntado “onde?”: “Em ti ./ Em ti. / Em ti.”

À obra de Fiama sempre se ligou o mito do hermetismo. Se, na abertura de sua obra em

versos, Fiama entoa “Água significa ave”, algo de muito diferente se instaura. O que vou

dizer,  por  hora,  não tem nada de hermético  ou novo.  Em “Grafia  1”,  o  que se diz  é:  o

significante “água” representa o próprio significado água, assim como pode remeter a outros

significados, como, por exemplo, “ave”, mediante uma série de condições, ou alternativas, ou

hipóteses. Fiama se propõe a falar simultaneamente – água é água e ave, ou, como diz o seu

“Tema 6”, “água com espessura de mar” (o “com” assinala a simultaneidade). 

Acompanhemos “Grafia 1”, uma espécie de poema-síntese da obra de Fiama, e uma

epigrafia para livros posteriores a Morfismos:

Água significa ave

se

a sílaba é uma pedra álgida sobre o equilíbrio dos olhos

se

as palavras são densas de sangue e despem objectos

se

o tamanho deste vento é um triângulo na água

(BRANDÃO, 2006, p. 15)

Este poema vem à baila porque – para além de ser o primeiro com que Fiama Hasse

Pais Brandão surge, em 1961 – ele advoga uma órbita dos signos; ou seja, no vocabulário de

Octavio  Paz,  os  signos  estão  em rotação,  passam a  ser  outros,  numa  sideração  espacial

conjunta. É como se as palavras obedecessem a um determinado centro gravitacional quando

a elas se junta um significado. Porém, ao grafá-las em poema, como se deslocam dos seus

significados habituais, passam a con-siderar (siderar, orbitar)  junto a outros signos. Dessa

maneira, passam a re-considerar. Na linguagem de Hemingway: Por quem os sinos dobram.

Na de Jorge Fernandes da Silveira, ao se referir a Fiama, por quem os signos dobram. Walter

Benjamin, na Origem do drama barroco alemão, compara as ideias a constelações, e portanto

são  algo  em  constante  movimento:  “As  ideias  se  relacionam  com  as  coisas  como  as

constelações com as estrelas. O que quer dizer, antes de mais nada, que as ideias não são nem
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os conceitos dessas coisas, nem as suas leis” (BENJAMIN, 1984, p. 56).

Atentemos à política de Fiama ao revisar a sua estética (re-significar ou: reconsiderar)

num prefácio à primeira edição de Homenagemàliteratura, de 1974, a partir da premissa da

reorbitação dos signos, vista anteriormente:

Reconsiderar

1. a consciência do sujeito social psíquico

2. a primeira pessoa narrativa

3. a narração linear para a máxima leitura

4. o aprofundamento da personagem literária

5. a absoluta unicidade do Autor,

6. a absoluta necessidade do Autor,

7. o total esoterismo de cada autor no reino dos indivíduos,

8. a textualidade fechada e oculta.

9. Isto é, uma obra tão unívoca que seja maximamente opaca,

10. isto é, uma obra tão opaca que rejeite leituras.

(BRANDÃO, 1974, p. 3)

O que se entende de Homenagemàliteratura, a partir desse prefácio, que também ficou

de fora da  Obra Breve, é que a opacidade outrora defendida – e que de certa forma esteve

ligada às críticas em relação ao hermetismo de Poesia 61 – essa opacidade podia gerar uma

univocidade na leitura. Seria como se ela obrigasse a um sentido ulterior, mais completo e

uno. Mas a poesia tem o devir da ambivalência e da convivência, e embora Fiama buscasse o

seu “leitor único”, como dirá no poema “homenagem à literatura”, nunca tinha sido o seu

propósito  engendrar  o  poema num significado a ser desvendado e,  com isso,  pararem as

buscas.  Este prefácio funciona como um manifesto literário que responde a essa questão.

Uma “obra opaca”, ou unívoca, ou hermética “rejeita a leitura”.

O volume seguinte a  Homenagemàliteratura  será a brochura  Melómana,  ou seja: “a

maníaca por música, por melodia”. Atentos às “bordas do texto”, veremos que a advertência

que abre o supracitado conjunto de poemas diz o seguinte:

Mais do que nunca, preocupei-me com os fonemas. Por isso, ao ter consciência de
que assinalam manchas visuais, tive de os fraccionar, o que me levou a alterações
gráficas,  de modo a que,  entre a forma visual  panorâmica,  a forma sonora e a
forma visual gráfica, houvesse correspondência. (...)
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O texto regista as palavras pensadas como som. Os poetas sempre sonharam que as
palavras teriam a forma dos objectos.

Lisboa, Outubro, 1977

(BRANDÃO, 2008, p. 248)

Vemos como, em primeira instância, para se movimentar a sintaxe era preciso cortá-la:

despir  o  “hábito  linguístico”.  É certo que Fiama também tinha em vista um desejo de

depuração –  não da verborragia pregnante,  mas a ânsia de,  pela morte, “despir as tiras de

brocado que envolvem as veias, / as cadeias de ouro dos rins” (Brandão, 2006, p. 329. Área

Branca [1978], poema 39).  Em segunda instância, a partir de Melómana (1979), estabelece

uma relação com a sonoridade da palavra. Num primeiro momento, ao ser entrevistada sobre

Morfismos, a plaquete de Fiama para  Poesia 61, ela afirma: “a forma verbal dominante na

minha poesia é do tipo semântica e apenas subsidiariamente me preocupa a fonética ou a

rítmica”. Se primeiro preocupava-lhe o “poema como ‘forma’”, surgido da “inter-relação das

palavras, ou seja, dos significados” (nos termos dela mesma), mais tarde parece-nos atenta à

questão  rítmica  como  parte  da  inclusão  dos  seus  textos  numa  tradição  cultural,  uma

“homenagem à literatura” que tivesse em conta as suas origens orais.

Acompanhando  Roland  Barthes,  que  escreve,  em  1968,  A morte  do  autor,  Fiama

desconstrói  outro mito ainda,  o do autor  como figura unívoca,  dono da voz:  “a absoluta

unicidade do Autor,/ a absoluta necessidade do autor,/ o total esoterismo de cada autor no

reino dos indivíduos”. A esse propósito, os versos do poema-título de Homenagemàliteratura

dialogam com a presença “esotérica” de cada autor no mundo e põem em prática a teoria da

imagem que Fiama sustenta em seu prefácio:

Posso dizer que o poeta imorredouro
é o que introduz na língua a metáfora mais densa.
(…)
para dizer que é a metáfora que constitui a língua pátria
e que cada metáfora é na sua íntegra incompreensível,
o que a torna o fundamento de toda a diferença.

Que à medida que os anos e os vocábulos se acumulam
mais incompreensível me torno para os detentores de outras técnicas 
e que só deve ler-me quem não tema reconhecer-se como leitor único.

(BRANDÃO, 2006, p. 234)

Mais do que reconhecer-se como “leitor único”, para ler Fiama, é preciso reconhecer a

polifonia de sua literatura. É preciso reconhecer, no conceito de polifonia, a ideia de que uma

coisa não se parece com a outra:  tudo é concomitante.  Assim, ler seu teatro, manifesto e
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poesia  levará  a  muitas  interpretações,  e  não  necessariamente  ao  hermetismo.  Como  na

vibração de cada nota para se formar um acorde, cada interpretação há de ser única, já que

cada um dos  hermeneutas  é singular. Ao mesmo tempo, lidamos com uma escrita que se

mostra a partir de muitos prismas: ler Fiama em prosa, verso, drama ou manifesto significa

ler os muitos modos que ela teve para forjar as suas teorias da imagem. Só sendo diversas, as

teorias poderiam corresponder à complexidade do real escrita metonimicamente por Fiama

Hasse Pais Brandão: “porque ao ser real o descrevo hermeticamente” (BRANDÃO, 2006, p.

293).
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