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EDITORIAL: AUTONOMIA(S) DA ARTE

Historicamente,  pode-se  dizer  que  a  arte  ocidental  se

desenha por seus vínculos, seja ao Estado, à Igreja, à ideia de

“cultura”,  ao  mercado  ou  à  própria  ideia  de  “Arte”.  O

Renascimento,  ao  mesmo  tempo  que  se  criou  no  vínculo  com  a

Igreja, inaugurou uma ideia de autonomia (e por isso, a própria

ideia  moderna  de  Arte):  a  autoconsciência  do  artista.  Datam

desta época as primeiras biografias de artistas, grafadas por

Giorgio Vasari, assim como o status de autoria, incontornável a

partir da invenção da perspectiva por Brunnelleschi. A partir

disso, o Romantismo começa a desvincular a arte da metafísica

religiosa  para  aliá-la  à  formação  cultural,  como  se  vê  nas

Cartas a Educação Estética, de Friederich Schiller, por exemplo,

em que o ideal da arte está reivindicado mais como autenticidade

do que beleza. E, finalmente, na passagem do século XIX para o

XX, as vanguardas modernas pleiteam para a arte um campo próprio

de atuação, abrindo para caminho para o slogan decadentista da

“arte  pela  arte”,  para  o  dadaísmo,  surrealismo  e  a  toda

especialização modernista de cada campo artístico. 

A  autonomia  da  arte  parece  ser  o  horizonte  dessas

perspectivas: mas o que ela significa? A arte é autonomia até

onde? Como essa autonomia se diferencia e se relaciona ou não

com o mundo ao redor? – aquele de onde ela parte e para o qual

ela tem de voltar. E na época contemporânea, em que os artistas

se  inserem  cada  vez  mais  em  um  mercado  de  artes  que  possui

demandas  próprias  e  onde  ela  participa  do  mesmo  mundo  das

mercadorias:  em  que  sentido  a  autonomia  se  transforma  para

continuar existindo ou perde forças e perece? Com esta edição,

propusemos discutir esse estatuto da autonomia da arte no século
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XX, dos pontos de vista da filosofia, da pintura, da música, da

literatura e da história, seguindo as colaborações que chegaram.

Antes de tudo, a ideia de autonomia pressupõe um processo de

autonomização em relação a algo, necessita da existência de um

outro, de um algo ou de alguém que fica para fora no processo de

autonomização. Paradoxalmente, a autonomia não é autônoma. Dessa

maneira, pensar a autonomia da arte, mesmo tendo em vista seu

histórico contextual, é tarefa sui generis de cada articulação —

ou de cada obra de arte. Talvez um modo de ler os artigos aqui

expostos seja, portanto, pela via da oposição, observando como

cada um esboça sua ideia de autonomia na construção de um modelo

que se deve abandonar. Se os opostos engendram a dita autonomia,

podem ser lidos então como contextos que lhe configuram. Dito

isto, três artigos compreenderam, de maneiras particulares, o

tema da destruição. 

No artigo  Heidegger e  a Arte  Moderna, a  destruição é  o

próprio  ato  autônomo  em  relação  ao  “fundo  das  coisas”,  à

tradição do fenômeno que se observa (que é a metafísica mesma);

assim,  a  destruição  é  não  apenas  necessária  à  fenomenologia,

como é o ímpeto violento do aparecer. Deste modo, compreender o

argumento de uma autonomia em relação de diferença à metafísica,

implica apreender o próprio ato destrutivo, ou seja,  vê-lo no

mundo  e  como  mundo.  Na  arte,  esse  mesmo  ato  destrutivo  é

descrito  nos  dadaístas,  em  especial  Marcel  Duchamp,  que  ao

romper com qualquer ideia prévia de arte na concepção dos ready-

made estaria realizando ao mesmo tempo a autonomia e a morte da

arte. No argumento do autor, a autonomia como ato destrutivo,

portanto, seria a abertura total para um novo conceito de arte

se  configurar,  uma  vez  que  abandona  toda  a  tradição  da  arte

ocidental, desde a diferença entre artista e artesão feita por

Platão.

3



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

Por outro lado, no artigo Viena estética: arte e política na

crise da cultura, a destruição aparece, ao contrário, como ato

contra a autonomia da obra de arte — esta destruição é a operada

por Ulrich, o Homem sem Qualidades de Robert Musil que, embora

em  cena  não  publicada,  permanece  como  elemento  latente  e

constitutivo da obra. Essa destruição pode ser pensada como um

ímpeto de aniquilamento diante da dicotomia de uma aura da obra

de  arte  perante  um  tempo  e  uma  sociedade  que  não  lhe  pode

acolher. A música com seu valor de totalidade estética para a

sociedade vienense do final do século XIX e início do XX não

encontrava  lugar  no  dia-a-dia  burguês  e  industrial  dessa

sociedade mesma, de modo que o ato de Ulrich se dá no sentido de

ensurdecer  um  contraste  gritante  entre  aura  e  mundo,  de  dar

vasão à insuportável convivência entre potência estética e vida

moderna fugaz.

Neste caminho, entre as destruições de Heidegger e Ulrich

está a destruição de Mallarmé como descrita em parte do artigo

Miłosz  contra  a  poesia  da  bohème:  “O  ideal  destrutivo  é

petrificante e quer escapar do tempo. Há uma lógica oculta que

compete  destruição  com  permanência,  pois  o  paradoxo  que  rege

Herodíade  é  o  desejo  de  destruir  o  transitório  e  o

impermanente.”. Ou seja, para chegar ao Nada, Mallarmé precisa

destruir a fugacidade de seu tempo, o que reivindica por um lado

uma destruição fenomenológica, de aproximação ao estado de pura

criação, por outro, este desejo de destruir o transitório remete

também  ao  ato  de  Ulrich,  atormentado  com  a  incompatibilidade

entre  a  totalidade  da  arte  e  a  fugacidade  de  seu  tempo.  A

crítica a uma destruição idealista como esta vem por Czesław

Milosz, poeta polonês, que reage contra o idealismo da  bohème

francesa  de  Mallarmé,  Baudelaire,  Verlaine.  Embora  o

posicionamento de Milosz seja na direção de uma negatividade da

autonomia, ele não pode ser exatamente visto como um "crítico da
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autonomia",  sua  posição  é  mais  a  de  questionar  seu  elogio,

mostrando que a necessidade da autonomia só diz de uma perda de

relação  com  o  mundo,  com  o  fato  de  o  poeta  não  ter  uma

comunidade com quem compartilhar suas crenças e valores.

Assim, uma vez discutido o problema da autonomia tomando

como eixo seu caráter destrutivo, é possível passar para o ponto

de vista da arte mesma, que se realiza no século XX como criação

após esses declarados fins. O artigo Blirium C9: Citação e pós

cognição apresenta  uma  ideia  de  autonomia  artística  via

linguagem musical, tomando como forma-modelo a obra Blirium C9

do compositor brasileiro Gilberto Mendes (1965). Neste caso, a

autonomia se dá na obra em relação ao artista - porém não no

sentido de uma independência transcendente da obra, como a que

desassossega  Ulrich,  mas  justamente  de  uma  imanência  desta  à

contingência  do  mundo  e  a  suas  infinitas  versões  em  cada

compositor/  intérprete.  Através  de  uma  genealogia  da  escrita

(notação  musical),  o  autor  nos  mostra  como  Gilberto  Mendes

subverte as tradicionais relações compositor-intérprete-ouvinte

de modo a criar uma inovadora articulação desta tríade, ao dar

ao  intérprete-ouvinte  a  responsabilidade  de  (co)  escrever  a

partitura: “Quando Blirium é magnificamente realizada, não posso

dizer: que bela obra que eu compus! Na verdade, o autor é o

intérprete. Meu mérito está em que ele não poderia ter criado a

obra sem a minha, poderíamos comparar, maquininha de filmar. Ele

fez  o  filme,  com  a  máquina  que  eu  construí”  (MENDES,  1994,

p.85).

No artigo  A performatividade do ateliê, a autora, que é

pintora, realiza o que pode ser uma resposta contemporânea ao

problema da autonomia. Outorgando ao ateliê o espaço de criação

da arte, esta se desprende de uma autoria subjetiva do artista

para transformar-se em exercício de arte, prática cotidiana da

artista  em  seu  local  de  trabalho,  o  ateliê.  Ao  adotar  um
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silogismo para unir o “gesto inaugural” de Duchamp: “nos meus

termos: se tudo o que o museu expõe é arte, então tudo que eu

logre expor no museu será arte” ao de Bruce Nauman “que definiu

que tudo o que ele fizer no ateliê é arte” ao dizer “Minha

conclusão foi a de que eu era um artista e eu estava no ateliê,

então qualquer coisa que eu estivesse a fazer no ateliê deveria

ser arte”, a autora define a fala do último como um ato de

trabalho que instaura a possível categoria de exercício de arte.

Através de uma discussão com o ambiente da arte norte-americana

dos anos 60 e com o filósofo analítico J.L. Austin, a artista

instaura sua proposição de um espaço ativo — mais do que de um

artista agente — através de um verdadeiro ato de fala que se

apresenta em seu texto.

Também em exercício contemporâneo está o artigo  O autoral

comercial:  O  gênero  e  a  sua  possível  estetização  nos  filmes

Interestelar e Gravidade. Retornando ao problema do contexto que

impulsiona  a  autonomização  da  arte  nos  deparamos  hoje  com  a

ampla imbricação do mercado nos meios artísticos. Desta maneira,

a autora procura discutir como uma obra pode criar autonomia

indo através do contexto que lhe configura, ao invés de agir por

oposição, ou seja, como uma obra - no caso, cinematográfica -

pode ser constituída em todas as condições do mercado e mesmo

assim alcançar um ponto de desligamento e flutuação.

Por fim, está talvez o artigo autônomo por excelência desta

edição, aquele que, ironicamente, questiona qualquer indagação

acerca de uma autonomia da arte, postulando que a arte é sempre

arte,  ou  sempre  simplesmente  vida  e  tempo  –  reivindicar  sua

autonomia seria diminuir seu papel e suas possibilidades. Em Por

uma  autonomia  da  arte  do  ponto  de  vista  artístico:  Fernando

Pessoa  e  a  tríade  heteronímica,  a  autora  realiza  uma  fina

leitura  dinâmica  dos  três  heterônimos  de  Fernando  Pessoa,

construindo um texto que segue e expõe os movimentos temporais
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de  cada  um,  a  decadência  histérica  de  Álvaro  de  Campos,  o

neoclassicismo latente de Ricardo Reis e o tempo quase parado,

originário,  de  Alberto  Caeiro,  um  em  relação  ao  outro  dando

forma, simultaneamente, à temporalidade moderna da passagem do

século XIX para o XX e ao silêncio atemporal da arte, resolvendo

talvez (sempre talvez) o problema da autonomia com suas relações

de oposição, uma vez que a dinâmica dos heterônimos mostra que

se pode construir arte ao mesmo tempo no Nada e no mundo. 
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HEIDEGGER E A ARTE MODERNA

Filipe Völz
Doutorando Filosofia UFRJ

Resumo: O artigo pretende ser uma preparação para uma teoria da
arte  que  aproxime  a  fenomenologia  e  ontologia  da  arte  do
filósofo Martin Heidegger e a arte moderna, vista através do
prisma do  ready-made de Marcel Duchamp, segundo a filosofia da
arte  de  Arthur  Danto.  Serão  esboçados  aqui:  a  relação  da
destruição da metafísica fenomenológica e da destruição da arte
dadaísta; o fio condutor das narrativas históricas da história
da arte de Danto e Heidegger – o vínculo entre Platão e o ready-
made;  a  arte  dentro  da  divisão  de  castas  d'A  República;  o
nascimento  histórico  do  conceito  de  arte  e  de  filosofia;  a
“experiência” do ready-made e a diferença ontológica.

Palavras-chave: Platão;  destruição  da  estética;  Martin
Heidegger; arte moderna; mímesis; Marcel Duchamp. 

Abstract: The article pretends to be a preparation for a theory
of art which puts together the phenomenolgy and ontology of art
of  philosopher  Martin  Heidegger  and  modern  art,  compreended
throught  Marcel  Duchamp's  ready-made,  according  to  the
philosophy of art of Arthur Danto. There will be outlined here:
the  relation  between  the  phenomenological  destruction  of
metaphysics and the dadaist destruction of art; the historical
narratives of Danto and Heidegger – the bond between Plato and
the ready-made; the art in the class division on The Republic;
the birth of the historical concept of art and philosophy; the
“experience” of the ready-made and the ontological difference.

Keywords: Plato; aesthetics' destruction; Martin Heidegger;
modern art; mimesis; Marcel Duchamp. 

“Os homens são mortais, os quadros também”.
Marcel Duchamp

Destruição da Metafísica

Quando  Heidegger  fala  em  “destruição  da  metafísica”,  no

começo de  Ser e Tempo (§6), costuma-se sempre ressaltar, por

parte dos comentadores, que o termo “destruição” não significa

aquilo  que  comumente  pensamos,  numa  recorrente  tentativa  de
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“abrandar” o seu teor violento. Não obstante o termo de fato

mereça explicação pormenorizada, não se deve descaracterizar e

amenizar a fenomenologia violenta da ontologia fundamental. 

Metafísica quer dizer tradição, aquilo que não tanto segue,

mas precede (HEIDEGGER, 2006, p. 38) o  Dasein  (presença, ser-

aí). A tradição, em relação ao Dasein ou presença, “lhe retira a

capacidade de se guiar por si mesma, de questionar e escolher a

si  mesma”  (HEIDEGGER,  2006,  p.  61).  A  tradição,  como

solidificação de interpretações do ente prévias e alheias ao ser

do próprio  Dasein, em via de se possibilitar uma compreensão

genuína desse ser, deve ser fenomenologicamente destruída.  A

fenomenologia  aqui  é  usada  por  Heidegger  como  o  método

interpretativo  que  advém  do  chamado  anti-kantiano  “para  as

coisas elas mesmas!” (HEIDEGGER, 2006, p. 66) e que se sobrepõe,

superando, à divisão entre a coisa-em-si oculta e o fenômeno,

aquilo “que se mostra em si mesmo” (HEIDEGGER, 2006, p. 67). Ir

ao  em-si-mesmo  é  limitar-se  ao  que  se  mostra  no  próprio

fenômeno,  privando-se  de  formas  analíticas  prévias  de

conhecimento,  a  priori  transfiguradoras  de  toda  a  exclusiva

apresentação  de  um  fenômeno  em  uma  das  já  antes  adquiridas

categorias do entendimento.

O  trabalho  destrutivo  não  ocorre  só  como  primeira

descontaminação  de  toda  a  antecedência  ou  herança,  pois  a

investigação sobre o ser é constante e 

[…]  deve  evitar  uma  sobrevalorização  de  seus
resultados.  Isso  porque  uma  tal  investigação  força
constantemente a si mesma a abrir um horizonte ainda
mais universal e originário a partir do qual se possa
haurir uma resposta à questão sobre o que significa
‘ser’.  Só  se  poderá  discutir  com  seriedade  e  com
resultados positivos essa possibilidade depois de se
redespertar o interesse pela questão do ser e de se
alcançar  um  campo  de  discussões  controláveis
(HEIDEGGER, 2006, p. 65).

O que  significa “ser”,  no entanto,  não é  um ente  entre
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outros, algo que não o próprio aparecer do fenômeno em questão.

É por isso que para Heidegger o ser é uma abertura, ou seja, um

espaço  que  se  constrói  a  partir  da  consequência  de  uma  pura

destruição, que é o vazio. Apesar de o trabalho destrutivo ser

constante, ele visa, como notamos na última parte da citação, a

uma  positividade  futura,  advinda  da  volta  do  “interesse  pela

questão do ser”. 

O sentido da destruição é a diferença ontológica. Destruir a

metafísica é sempre diferenciar o ser do ente – o que significa

trazer à tona o ser enquanto abertura, enquanto o vazio de ente.

Por  um  lado,  a  destruição  da  metafísica  é  superação  da

compreensão do ser como sendo um ente, seja qual ente for; por

outro, ela é especificamente a negação de certos entes tomados

pela metafísica ao longo de sua história como sendo o ser, e que

ainda hoje1 vigoram como horizonte de todo o pensamento sobre o

ser. 

Porque, no curso de sua história, focalizam-se certas
regiões privilegiadas de ser que passam então a guiar,
de  maneira  primordial,  toda  a  problemática  (o  ego
cogito de  Descartes,  o  sujeito,  o  eu,  a  razão,  o
espírito,  a  pessoa),  essas  regiões  permanecem
inquestionadas quanto ao ser e à estrutura de seu ser
(HEIDEGGER, 2006, 60). 

O privilégio de certas regiões transfigura a topologia dos

entes. Com a eleição de certos entes para o título de “ser”,

outros são afastados desta “condição”. O fato de o ser tornar-se

algo como uma “condição” é intrínseco ao teor dos entes eleitos

para  ela.  É  através  da  separação  entre  a  proximidade  e  a

distância em relação ao ente fundamental, através da relação de

correspondência entre os diversos entes e esse ente eleito, que

se estabelece os âmbitos do real e do irreal, do verdadeiro e do

falso. É dessa divisão que nasce a estética, como interpretação

metafísica da arte.

1 Já que “a destruição não se refere ao passado; a sua crítica volta-se para
o ‘hoje’ e para os modos vigentes de se tratar a história da ontologia”
(HEIDEGGER, 2006, p. 61). 
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Destruição da Arte

A destruição da arte dos dadaístas, que está presente de

alguma forma em quase todos os explosivos movimentos da arte

moderna do começo do século XIX, também possui características

de uma destruição metafísica. O sentido da chamada “destruição

da arte” é exatamente a vinculação da arte aos “grandes valores”

da burguesia herdeira da aristocracia decadente. O dadaísmo, que

se declara aliado da causa proletária2, é sua face mais negativa:

um puro movimento de destruição que emerge a partir da crítica

da arte, mas que vai radicalmente em direção a tudo o que o

ocidente burguês elegeu como valioso. De fato, atendo-se ao teor

amplo  e  fundamental  de  sua  crítica,  não  se  torna  impossível

dizer ainda que o dadaísmo esteja relacionado exclusivamente ou

mesmo  principalmente  com  a  arte?  Não  é  estranho,  dado  a

radicalidade  totalizante  do  seu  projeto  destrutivo,  que  se

imponha ao dadaísmo o compartimento da arte – aquilo mesmo com o

qual ele não parece querer guardar nenhuma relação? 

Em sua biografia sobre Heidegger, Rüdiger Safranski faz uma

ligação entre o então jovem filósofo pré-Ser e Tempo e a postura

destrutiva dadaísta da mesma época (final da segunda década do

século XX). Aqui fica claro que aquilo que o dadaísmo busca com

sua destruição da arte é o mesmo que Heidegger busca com sua –

ainda não assim denominada – destruição da metafísica.

Heidegger não diz nomes, mas é preciso saber que a
grande massa da literatura ideológica daqueles anos
tinha uma tendência metafísica. (...) Heidegger tem
arrepios de repulsa – quase todas as suas conferências
desses  primeiros  anos  começam  com  um  insulto  à
atividade cultural – e nunca se cansa de enfatizar que
a  filosofia  finalmente  tem  de  se  desabituar  de

2 Conferir  os  pôsteres  da  1ª  Exposição  Internacional  Dada  (Erste
Internationale Dada-Messe), Berlim, 1920: “Dada é a subversão deliberada dos
valores burgueses. Dada está do lado do proletariado revolucionário”. 
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espreitar o céu assim de soslaio. Ele exige o  olhar
frio, todas as questões de concepção de mundo podiam
tranquilamente ser  postas na geladeira (GA 61, 45);
quem  não  suportasse  ser  empurrado  para  dentro  da
absoluta  dubitariedade  (GA  61,37)  devia  deixar  a
filosofia de lado. (...) É um ataque contra a cultura
da sublimidade oca, a interioridade falsa, das grandes
palavras e profundidades enganosas. Em uma palavra, é
também uma encenação dadaísta na filosofia. 
Os dadaístas, em Berlim, Zurique e outras partes, já
durante a guerra zombavam da estética do círculo de
Stefan  George,  do  pathos ‘Oh,  o  ser  humano’  dos
expressionistas, do tradicionalismo dos filisteus da
cultura,  das  descrições  metafísicas  do  céu,  porque
todas essas ideias tinham fracassado vergonhosamente
diante da realidade da guerra. Mas a provocação dos
dadaístas consistia sobretudo em responderem sempre à
pergunta: ‘Mas o que vocês querem opor a tudo isso?’,
dizendo: ‘Nada! Só queremos o que de qualquer modo já
existe’. (...) Quer dizer: um bonde é um bonde, uma
guerra é uma guerra, um professor universitário é um
professor universitário, uma latrina é uma latrina.
Quem fala, apenas prova com isso que foge da lacônica
tautologia  do  ser  para  a  tautologia  loquaz  da
consciência.  ‘Com  o  dadaísmo,  uma  nova  realidade
defende seus direitos’ (Manifesto Dadaísta). (...) ‘A
palavra dada simboliza a mais primitiva relação com a
realidade  em-torno  (Manifesto).  Existe  agora  apenas
isto e isto e isto (SAFRANSKI, 2000, p. 133-134).

O final da citação faz pensar que Safranski conceberia um

Crátilo3 dadaísta. Apontar como o único nomear possível pode ser

uma  forma  de  considerar  a  fenomenologia  heideggeriana  no  seu

aspecto destrutivo. Porém, enquanto aspecto, somente – ou seja

–,  uma  das  formas  de  se  relacionar  com  o  ente,  a  linguagem

representativa, a verdade como correspondência, não é algo que

deva ser evitado para Heidegger, mas reposicionado. A destruição

da metafísica é a hipótese da derivação da linguagem descritiva

(“nomear”)  da  essência  criadora  e  silenciosa  da  linguagem,  o

deixar-ser  que  mostra  o  fenômeno  em  si  mesmo  (“apontar”).

Existem duas tautologias, uma derivada do campo da fala e da

consciência (“isto é uma latrina”) e uma fundamental, do campo

do silêncio e do ser (“isto é isto”).  O dadaísmo partilha dessa

busca por uma forma “primitiva” de lida com o ente. 

A  latrina,  o  urinol,  ou  qualquer  outra  coisa  que  é

3 Discípulo radical de Heráclito. 
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ressignificada como obra de arte é o princípio dos  ready-mades

de  Marcel  Duchamp,  obras  de  arte  que  “já  vem  prontas”,  sem

interferência manual do artista, que aqui simplesmente escolhe,

dentre todas as coisas possíveis, uma, sendo essa escolha por

princípio  totalmente  arbitrária.  Ela  é  arbitrária  porque  não

importa em nada o objeto que será escolhido para se tornar uma

obra (se bem que, no caso do urinol, podemos dizer que havia o

interesse – secundário e meramente retórico – de chocar). O que

importa  é  somente  o  ato  de  expansão  total  dos  critérios  de

seleção de obras de arte, pois isto significa ao mesmo tempo a

aniquilação  de  qualquer  critério.  A  arte  não  possui  notas

características e, portanto, não pode ser definida. Se ela não

pode  ser  definida  então  ela  não  existe?  Se  a  definição

propositiva  for  critério  ontológico  estaremos  regredindo  à

metafísica que se quer superar. Mas, ao mesmo tempo, se ela não

possui nenhuma característica genérica e categorial, por que ela

precisaria de uma forma não normativa de diferenciação? Por que

precisaria ser diferenciada de qualquer outra coisa?

Platão, imitação, criação4

A resposta a essa pergunta recai numa questão política – ou

seja, na pergunta pelas relações dentro de um corpo social e o

lugar e função da arte dentro desse contexto. Mesmo quando se

afirma que a arte não possui ou deve possuir funções, isso só

exclui  a  arte  de  certo  nível  de  funcionalidade  (a  de  um

instrumento, como um urinol por exemplo), mas, não de outro.

Esse outro nível é o da pergunta: qual o sentido da arte? Porque

4  As ideias sobre Platão nesta sessão foram baseadas, de forma bastante geral,
na  sessão  “A  república  de  Platão:  o  distanciamento  da  arte  (mímese)  em
relação à verdade (ideia)”, além de outras sessões sobre Platão no Nietzsche
I  de Heidegger.  A Transfiguração do Lugar-Comum, de Arthur Danto, também
ofereceu uma base para as ideias aqui apresentadas, que, contudo, não são
explicitamente fornecidas em nenhuma dessas obras.
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e  para  que  se  faz  arte?  Tal  pergunta  já  extrapola  o  campo

exclusivo da pergunta pela arte, nos colocando nas questões da

política, mais fundamentalmente, na do ente como um todo.

A  pergunta  pelo  ente  é  a  base  para  a  pergunta  sobre  a

política,  e,  portanto,  a  condição  da  resposta  do  sentido  da

arte, na república de Platão. É esse o caminho que parece se

fazer do Livro 7 (onde está a alegoria da caverna) ao Livro 10

(onde se fala da “expulsão dos poetas”) de A República. A cidade

utópica, com sua divisão tripartida, reflete o corpo do homem,

que por sua vez reflete a alma5. A política é uma questão de

cunho essencialmente filosófico, e por isso a classe governante

é a dos filósofos. Mas a condição de elite política que Platão

busca  reservar  aos  mestres  da  filosofia  não  é  propriamente

aquela  que  designamos  aos  políticos  –  reis,  presidentes,

senadores e demais figuras, correspondentes habituais do espaço

político. É de outra política, que para Platão estaria acima

desta  política  habitual,  que  parece-se  falar  em  A  República.

Assim parece porque ao eleger o filósofo como a cabeça do corpo

social  utópico,  Platão,  analisando  o  corpo  social  grego  não-

utópico, se desfaz de uma figura específica como condição do

advento  da  nova  sociedade.  Expulsando  os  poetas  ele  deixa

transparecer que é o lugar político ocupado pelos poetas que

deve ser ocupado pelo filósofo. A sociedade grega é um corpo

doente,  ao  qual  é  proposta  uma  cura,  um  modelo  de  corpo

saudável. Ela é doente porque a cabeça é dominada não por si

mesma,  mas  pela  região  do  “ventre  inferior”,  a  região  mais

próxima do sensível no corpo e mais afastada do inteligível. As

5 Em  A  República, existem  três  classes  de  cidadãos,  os  artesãos,  os
guerreiros e os filósofos, correspondentes a três partes do corpo humano, o
baixo ventre, o tórax e a cabeça, por sua vez correspondentes a três partes
da alma, relacionadas à virtudes: a parte concupiscente, cuja virtude é a
temperança, a parte irascível cuja virtude é a coragem, e a parte racional,
cuja virtude é a sabedoria. Na alma virtuosa, a última controla as duas
outras partes, assim como o filósofo governa guerreiros e artesões. A alma
virtuosa caracteriza o filósofo. É ela que pode analisar em outras almas qual
das três partes controla o todo da alma, e assim definir a qual classe cada
cidadão deve pertencer na pólis.
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funções dos órgãos estão embaralhadas. A cabeça não realiza com

eficiência  sua  função,  já  que  ela  trabalha  em  benefício  da

concupiscência, da paixão pelos sentidos. Na república, a classe

dos artesãos é a classe mais baixa, a que necessita mais da

tutela  da  classe  dos  filósofos.  Na  cidade  grega  doente,  no

entanto,  são  os  poetas,  os  artistas  ou  artesãos  a  elite

política.

Essa  confusão  entre  poeta,  artista  e  artesão  não  é

acidental. Como mostra Heidegger em  Nietzsche I e  A Origem da

Obra  de  Arte,  dentre  outras  obras,  a  figura  do  artista  não

existia  propriamente.  O  artesão  e  o  pintor,  ou  escultor,  ou

mesmo o ator, o poeta, são todos definidos pelo termo  técne,

traduzido de forma geral como “fazer”. A  técne  do poeta é um

pouco diferente, no entanto. O poeta realiza a poiesis, ou seja,

ele “cria”. Essa diferença vai ser pontual para a sua exclusão

da república. O artesão faz uma cadeira, no exemplo clássico,

mas não cria uma cadeira, pois a cadeira é cópia sensível da

ideia de cadeira puramente inteligível. Sua técne é uma mímesis.

Nada é criado. Nesse sentido, o pintor e outros artistas mais

eminentemente  “representativos”,  como  o  escultor  ou  mesmo  o

ator, seriam artesões menores, separados em um nível extra da

verdade da ideia, pois pintam a imagem de algo que já é em si

uma imagem; fazem a cópia da cópia. 

O problema do argumento platônico é transparente: mesmo que

aceitemos esse esquema, como explicar as pinturas, as esculturas

e as interpretações cênicas de deuses? Talvez o problema seja

mais  claro  para  nós;  para  os  gregos,  possivelmente,  era

concebível a aparição sensível de deuses. Mas mesmo aí temos

complicações sérias: um deus não se dá à análise geral de todos

como uma cadeira. Podemos disputar sobre as características de

um  deus  através  da  tradição  e  de  argumentos  sobre  as

propriedades  divinas  baseados  em  definições  tiradas

racionalmente sobre o que significa o divino – ou então, através
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do  testemunho  particular,  ou  seja,  do  mesmo  modo  como  se

representa objetos sensíveis, mas em relação a um objeto que só

é sensível para uma pessoa ou para poucas pessoas, escolhidas

por critérios não racionais. O que ocorre aqui é expansão (ou

destruição) do conceito de imitação para além de uma categoria

relacional, como propõe o contemporâneo Arthur Danto:

O conceito de imitação não impõe do ponto de vista
analítico  que  haja  um  original  para  explicar  a
imitação  ou  contribuir  para  a  explicação  das
propriedades da imitação: esse original pode muito bem
não existir, e nesse caso a explicação fracassa por
falta  do  explanans  apropriado.  Pensemos  num  xamã
indígena  imitando  o  deus  do  fogo  (DANTO,  2010,  p.
117).

O problema é que a representação das características dos

deuses é comum por parte da arte grega, e ela não se dá através

do critério da argumentação racional, que interessa ao filósofo,

mas através dos outros dois critérios, a tradição e o testemunho

atual. De modo que, em relação aos deuses e a tudo que não

aparece  sensivelmente,  o  artesão  ou  artista  representativos

realizam a  técne realizando a  poiesis, já que a sua  mímesis  é

uma cópia que não possui um original, e por isso é correto dizer

que ela cria algo ao invés de copiar. Mas, em Platão, há outro

conceito que se define como “cópia que não possui um original”:

o falso. Está é a raiz da expulsão dos poetas da  pólis, ou

melhor, a expulsão, ou ressignificação, da poiesis. Se o artesão

é a classe mais baixa da república, e o artista representativo é

a subclasse mais baixa dos artesões, o poeta, que é o artista

representativo  cuja  representação  não  possui  um  original,  e,

portanto,  é  sempre  falsa,  não  pode  sequer  ser  chamado  de

artesão, e por isso não pode habitar a república6. É aí que nasce

na Grécia a divisão entre artesãos e artistas, que se tornou tão

6 Em uma interpretação minha, que não está explicitada em  A República.  O
motivo da expulsão como expresso por Platão diz respeito ao perigo de má
influência dos poetas nos costumes – o que acontece exatamente porque eles
não falam a verdade. 
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óbvia  para  o  ocidente.  Enquanto  os  primeiros  são  meramente

afastados da verdade, os últimos são antagônicos a ela. Para que

haja  poiesis, criação, é necessário que não se dê a todos, de

modo empírico ou inteligível, o original do qual a criação é

“cópia”, o que, num sentido de verdade como correção, significa

a falsidade, a incorreção. Toda essas noções estão, é claro,

ligadas ao conceito de verdade como correção. A base sobre a

qual se dá o pensamento platônico enquanto metafísico – segundo

Heidegger.  Esse  conceito  específico  de  verdade  nos  relega  um

conceito específico de imitação. 

É  que  a  imitação,  para  começo  de  conversa,  é  um
conceito intencional, o que quer dizer que uma coisa
pode  ser  uma  imitação  de  x  sem  que  isso  implique
necessariamente que exista um x do qual a coisa é uma
imitação. Assim, não é que a imitação seja uma espécie
diferente de relação de semelhança: ela pode não ser
em absoluto uma relação (DANTO, 2010, p. 117).

A posição de Danto aqui nos faz lembrar a contraposição

heideggeriana à verdade como correção (a sombra de um cavalo na

parede da caverna está relacionada ao cavalo lá fora), a ideia

de verdade como desvelamento (a sombra do cavalo e o cavalo não

estão em relação). A  poiesis, que cria sem corresponder, só é

falsa através do conceito de correspondência. Se o criar não é

falso necessariamente, ele implica que não haja algo como uma

correção fundamental das coisas às ideias. Se for possível que o

homem crie, e não somente represente, coisas verdadeiras, então

o próprio estatuto do ser como algo ao qual possamos nos adequar

e adequar obras está posto em questão. É por isso que a retomada

da questão do ser para Heidegger estará conectada à questão da

arte – ou do fim da arte.

Se há diferença entre o artesão e o artista da poiesis, essa

diferença  é  em  relação  à  verdade.  São  os  primórdios  da

ficcionalidade da arte. O criador cria sempre, literalmente, a

partir do nada, ou seja, obras que possuem algo do real, sua
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“capa sensível”, meramente imagética, mas que no fundo não são

nada. A arte é ficção, é uma invenção sem relação com a verdade,

um jogo que nos apegamos por prazer: 

Também nós, por um efeito do amor que a educação das
nossas belas repúblicas fez nascer em nós por essa
poesia, estaremos dispostos a ver manifestar-se a sua
excelência e altíssima verdade. No entanto, enquanto
não  for  capaz  de  justificar-se,  escutá-la-emos
repetindo, como um encanto que nos previna contra ela,
as razões que acabamos de enumerar, com receio de cair
nesse amor de infância que é ainda o da maioria dos
homens (A República, 608 a).

Nota-se na passagem que existe uma importante cláusula na

carta de expulsão da poesia e dos poetas da república: se os

poetas souberem se justificar – ou seja, se submeterem-se aos

filósofos – em suma, se virarem artesões – então poderão viver

na  pólis sofocrática.  Mas  e  se  não  há  uma  diferença  entre

artesão  e  artista?  Se  há  diferença  entre  os  dois,  é  pelo

critério da correção. Ou a técne é do campo da mímesis ou é do

âmbito  da  poiesis;  não  pode  ser  dos  dois,  que  são  conceitos

excludentes. Se não há essa diferença, que é própria da correção

e  da  mímesis,  então  artesão  e  artista  são  um  só  através  da

poiesis.  Mas há algo terrível sobre a  poiesis. Uma vez que se

abre a porta para a criação como ato não ficcional, mas real,

então ela se espalha como um vírus: a criação subjaz em todos os

atos, e a divisão de classes, com a soberania do filósofo, cai

por terra. Para Platão, sem a medida da razão corretiva, essa

expansão  total  dos  atos  criativos  nos  leva  a  uma  crise  de

relativismo. A flecha da palavra já está de início presa à coisa

sobre a qual se quer falar, e se torna simplesmente impossível

errar. Educar um ignorante se torna o mesmo que assassiná-lo.

Helena de Tróia é quase simultaneamente virtuosa e famigerada.

Tudo  é  doxa,  opinião.  A  expulsão  dos  poetas  é  no  fundo  a

expulsão dos sofistas.

Danto fala sobre a arte pós-Duchamp e ao mesmo tempo sobre a
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arte pré-Platão. Há uma conjunção entre esses dois momentos onde

nasce e onde morre a arte. Neles é feita uma mesma questão, a da

diferença entre a obra de arte e o objeto comum, questão que é

simultânea à da diferença entre a arte e a filosofia, entre a

aparência e a essência, entre a imitação e o original, e que

procura  delimitar  com  precisão  os  campos  artísticos  e

filosóficos. Não é sem razão que a ideia de um fim da arte surge

com força junto à ideia de um fim da filosofia e de um colapso

das bases do pensamento ocidental (a chamada “morte de deus”).

Duchamp, então, lança a questão que será o mote da arte

moderna, a pergunta “o que é a arte?”. Não havia necessidade de

se fazê-la até o momento, pois nunca um objeto desprovido das

características estéticas tradicionalmente aceitas (com sua base

no conceito clássico de belo) e sem quase nenhuma participação

técnica e material (também no sentido clássico) de seu autor,

havia  sido  antes  considerado  seriamente  arte,  ou  um  problema

para  a  arte.  Contudo,  a  característica  que  realmente  põe  em

cheque o campo da arte e a própria pretensão de definir algo

como  arte  é  a  crítica  –  ou  a  volta  –  de  Duchamp  à

representatividade  ou  imitação.  Para  as  artes  plásticas,  a

representatividade,  mesmo  de  coisas  fantasiosas  como  imagens

celestiais  ou  representações  de  mitos,  sempre  havia  sido  uma

condição,  assim  como  o  belo.  Para  as  outras  artes,  de  modo

diferente, essa demanda será a mesma: toda a arte, desde Platão,

deve causar no apreciador a sensação de reprodução do real, que

permite levá-lo a um “outro mundo”. Essa fantasia deve ser capaz

de causar forte impressão, ou seja, ser capaz de mimetizar com

perícia a sensação de realidade. No entanto a arte que reproduz

o real em um mundo fictício o faz de modo instrumental, não

produtivo, sendo sempre submetida a discursos válidos sobre a

verdade. A arte nunca fala como as coisas são; a arte é um modo

da  religião,  da  filosofia,  da  política  e  da  ciência  falarem

sobre as coisas. A arte imita a realidade (ou a sensação de
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realidade), por um lado, e por outro relega a sua fala sobre a

realidade  a  um  discurso  alheio.  Mas  como  um  urinol  poderia

executar essa tarefa?

O primeiro ponto a se notar é que o urinol não imita nada

(apesar  de  o  título  A  Fonte  poder  ser  interpretado  como

representativo),  no  mesmo  sentido  da  crítica  da

representatividade da arte abstrata. O urinol é algo próprio, e

não uma imitação. Mas ao mesmo tempo é possível dizer que ele

imita algo, que ele não é nada abstrato, muito pelo contrário. O

urinol não é arte abstrata, mas algo semelhante à fotografia

hiper-realista. É como se Duchamp tivesse subido um degrau na

escala platônica de proximidade com a verdade – subido ao degrau

do artesão e deixado o de pintor. Mas, se Duchamp não pinta um

objeto,  ele  também  não  o  constrói.  Dir-se-ia  que  meramente

aponta, como Crátilo. Esse é seu trabalho autoral, parecido a

algum tipo especial de “artista”, um pintor que possui a relação

com o real no mesmo nível do artesão na escala platônica.

Heidegger e Duchamp

Em  seu  artigo  sobre  Heidegger  e  Duchamp,  Anita  Alkhas

escreve: “A aspiração de Duchamp a se tornar mais filosófico em

sua  arte  é  como  a  de  Heidegger  em  ser  mais  poético  em  sua

filosofia” (2010, p. 1, tradução do autor). A aproximação revela

um mesmo projeto de desestabilização dos limites entre “áreas do

pensamento”,  e  consequentemente  dos  limites  entre  os  níveis

hierárquicos que legitimam os discursos capazes de abranger o

ser. Mesmo partilhando dessa crítica, a concepção de ser que os

dois  pensadores  possuem  é  ao  mesmo  tempo  antagônica  e

complementar, como expressa Duchamp, citado por Alkhas (2010, p.

1,  tradução  do  autor):  “Eu  não  acredito  na  palavra  “ser”.  A

ideia de ser é uma invenção humana... É um conceito essencial,
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que  sequer  existe  na  realidade”.  Ao  contrário  de  Heidegger,

Duchamp “não acredita” na palavra “ser”, e não vê sentido em seu

uso. É praticamente o discurso contrário à questão do ser que

Heidegger identifica como recorrente em seu tempo, no início de

Ser  e  Tempo:  a  palavra  ser  é  genérica  demais  (“essential

concept”), não pode se aplicar a nada, não faz sentido. “O ser

não existe”, em outras palavras. Porém, “o ser não existe” é

simplesmente  outra  forma  de  dizer:  “o  ser  não  é  o  ente”.

Observando os  ready-mades  é possível perceber que ali o “ser”

está  ausente,  que  ali  só  existe  o  superficial,  o  sem

significado. Ao mesmo tempo, essa ausência de significado é uma

ausência de significados prévios – uma transposição da criação

de sentido do objeto artístico de uma instância prévia ao objeto

para uma posterior, dada por este. Como mesmo assim o objeto

ainda  não  traduz-se  em  nenhuma  significação  precisa,  como

persiste  em  não  oferecer  nada  ao  espectador,  acabamos  por

perceber que “fomos enganados” pela idiossincrasia do urinol, e

que o seu mistério não continha nada por debaixo – o que é o

mesmo que dizer que ele não possui solução.

O exercício interpretativo não deu em nada, o objeto não

ofereceu nada, o que quer dizer, o objeto não ofereceu nada além

de  si  mesmo.  Esse  “si  mesmo”  do  fenômeno,  sua  tautologia

negativa,  é  sua  concretude,  aquilo  que  Duchamp  se  refere  na

citação como “realidade”, aquela instância na qual o ser não

participa. Heidegger, por sua vez, diria que o ser não está aí

nessa  concretude,  dentro  dela,  exatamente  porque  ele  é  essa

mesma concretude. Se ele estivesse no interior dela seria um

ente  dentre  outros.  A  anti-ontologia  de  Duchamp  e  a  ultra-

ontologia  de  Heidegger  coincidem.  O  grande  acontecimento  do

ready-made foi muito além da arte, ele trata de reinterpretação

do  que  é  o  real.  Esta  pode  ser  definida  de  uma  forma  que

satisfaz também o pensamento heideggeriano: o real não é dado

por  etapas,  de  forma  dividida  ou  gradual  (verdade  como
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correção), mas de uma vez só, horizontalmente, de modo que um

urinol num museu e um urinol num banheiro não representem dois

aspectos da mesma coisa, mas duas coisas distintas, do mesmo

modo que a sombra de um cavalo na caverna não está em relação

nenhuma com o cavalo fora dela.

Por isso Duchamp não é mais o pintor e nem o artesão da

República. Não se sabe bem ainda o que ele é, porque a sua

própria  existência  já  implica  em  uma  estrutura  ontológico-

política diferente da república, e portanto em novos parâmetros

de definição, mas sabe-se que no mínimo partilha do privilégio

do filósofo em relação à verdade. Porém, se distingue deste e

com isso transfigura o próprio ato da manifestação da verdade,

antes relacionado exclusivamente com o “inteligível” (que é uma

noção nascida da divisão metafísica), ou além, antes tendo de

ser formado previamente por algum tipo de relação exclusiva, por

tornar o seu privilégio em relação à verdade uma crítica de todo

o privilégio em relação à verdade, uma pura negatividade que

ocupa o lugar do privilégio para impedi-lo de ser ocupado. 
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VIENA ESTÉTICA: ARTE E POLÍTICA NA CRISE DA CULTURA

Pedro Alegre
Mestrando Literatura Comparada UFRJ

Resumo: Tendo  como  ponto  de  partida  o  contexto  vienense,  na
passagem  entre  o  século  XIX  e  XX,  este  ensaio  propõe  uma
reflexão  sobre  o  papel  da  cultura  estética  na  modernidade.
Assumindo a estreita ligação entre a decadência dos valores da
civilização  europeia  a  a  crescente  importância  da  arte  no
interior da sociedade, o exemplo de Viena aparece como retrato
fundamental para o problema da autonomia da obra de arte, que,
para além de uma mera questão artística, se desenvolve como uma
crise de consequências radicais no mundo social. Assim, todas as
questões  do  homem  que  viveu  esse  período  crítico  parecem
convergir para a figura do homem sem qualidades, construída no
romance do austríaco Robert Musil. A obra deste autor nos coloca
diante,  ao  mesmo  tempo,  da  natureza  do  problema  e  das
possibilidades de sua superação. 

Palavras-chave: Estética; Política; Robert Musil; Autonomia
da arte; O homem sem qualidades. 

Abstract: Taking  as  starting  point  the  Viennese  context,  the
passage  between  the  nineteenth  and  twentieth  centuries,  this
paper proposes a reflection on the role of aesthetic culture in
modernity. Assuming the close link between the decline of the
values of European civilization and a growing importance of art
within society, the example of Vienna appears as a fundamental
picture for the problem of the autonomy of art, which, beyond a
mere  artistic  matter,  It  develops  as  a  crisis  of  radical
consequences in the social world. So, all questions of the man
who lived this critical period seem to converge on the figure of
the man without qualities, built in the Austrian Robert Musil's
novel. This author's work confronts us, at the same time, with
the  nature  of  the  problem  and  the  possibilities  of  its
overcoming. 

Keywords: Aesthetics; Politics; Robert Musil; Autonomy of
art; The Man Without Qualities. 

“Se agora lhes falo sobre a Viena de ontem, não será nenhum necrológio,
nenhuma oração fúnebre. Ainda não enterramos Viena em nossos corações”.

Stefan Zweig

“Pense numa verdadeira obra de arte: você nunca teve a sensação de que alguma
coisa nela recorda o cheiro queimado que brota de uma faca quando a afiamos
na pedra? Um cheiro cósmico, meteórico, tempestuoso, divinamente sinistro!”

Robert Musil
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Um problema de época

No crepúsculo de uma época, um homem ouve as notas incertas

de uma música pelas teclas de um piano. Uma mulher está sentada

com  as  mãos  deslizando  sobre  o  instrumento  que  é  capaz  de

carregar ambos, o que ouve e também o que toca, para “a terra

sem fim da música”. Eles se cumprimentam, ela hesita, mas ainda

insiste em emitir sons vagos que penetram o fim da tarde. O

homem ouve sair do piano uma melodiosa, fatídica verdade, e a

música ameaça roubar-lhe os sentidos e, com eles, suas forças

vitais. Ele ainda parece hesitar diante das mãos que perpassam o

teclado produzindo antigos sons, agora já sem a mesma segurança.

A mulher ao piano e o homem a ouvir se tornam a situação que, ao

breve  toque,  ensaia  a  explosão.  Seus  dedos  transitam  pelas

emoções inomináveis que somente a música é capaz de realizar tão

plenamente, de maneira arrebatadora. O homem que ouve se sente

angustiado, quase mesmo aterrorizado com a humana sensação, o

humano  toque  sonoro  que  atinge  instantaneamente  os  confins

profundos da alma. Existe algo perturbador que sai do piano para

impregnar os aspectos muito reais do sentimento e da vida. A

mulher  toca  o  piano,  o  homem  parece  querer  morrer.  É  de  se

imaginar a fascinação absorvente da frágil música, seu poder de

encantamento,  mas  também  sua  face  de  terror.  No  entanto,  a

harmonia desesperadora e, por isso, bela, faz com que o homem

tenha uma reação inesperada até mesmo para ele. A mulher ainda

permanece ao piano, com os dedos nas teclas, quando o homem tira

do paletó uma pistola e dispara sobre o instrumento uma, duas,

seguidas vezes sem intervalo. Bruscamente, as balas atravessam a

madeira,  rompendo  cordas,  produzindo,  ao  mesmo  tempo,

ricochetes,  estalos  fortes  e  novos  sons  que,  ao  atacarem

violentamente o piano e interrompendo a música, provocaram eles

mesmos uma multiplicidade sonora caótica, mas ainda musical, que
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foi capaz de extirpar de todo o ar aquela inefável aparição. Foi

uma  “violenta  rebelião”.  O  absurdo  produzido  pelo  destino

daquela ocasião fez com que, ao menos aparentemente, os dois

tratassem  com  normalidade  o  evento,  apesar  do  visível

estranhamento  e  fervor  que  se  apossou  do  homem.  A  mulher,

contudo,  permaneceu  sentada,  com  as  mãos  sobre  as  teclas.  O

homem ainda apertou o gatilho seguidas vezes até que, depois de

tentativas frustradas de continuar os disparos, se deu conta de

que já havia esvaziado toda a arma no seu delírio. Deixou tombar

a pistola sobre o tapete da sala e retomou a consciência do que

havia  acontecido,  embora  tudo  houvesse  ocorrido  de  maneira

natural, impossível de se impedir ou até previsível, isto é,

esperavam que algo assim devesse acontecer, cedo ou tarde. O

homem recuperou a razão, saiu do transe em que a música do piano

o envolvera. A mulher o interroga. O homem, durante toda ação,

pareceu  alheio  a  tudo,  isolado  em  sua  efetiva  destruição.  A

mulher,  ainda  sentada,  busca  compreender,  sem  sobressalto,

aquilo que no fundo ambos estavam familiarizados. A cena termina

e  as  consequências  desse  ato  cotidiano  esvoaçam  pelo  fim  de

tarde sem se saber ao certo aonde vão parar. “Não sei por que

fiz  isto”,  disse  o  homem,  “não  consegui  resistir  a  este

impulso”. 

Este  homem  é  Ulrich,  o  homem  sem  qualidades,  herói  do

romance inacabado de Robert Musil. A mulher ao piano é sua irmã,

Ágata. A natureza peculiar desta cena foi preterida pelo próprio

Musil e não foi incluída nas duas partes do livro publicadas em

vida, permanecendo, por isso, apenas no imenso espólio deixado

pelo autor, repletos de capítulos, trechos e esboços. Este breve

capítulo, em particular, pertence ainda aos anos de 1920, quando

o primeiro volume do romance não havia sequer sido publicado e

pertence a uma fase anterior da construção do caráter do próprio

personagem. Essa atitude drástica não poderia ser, como de fato

não é em todos os escritos restantes, publicados em vida ou não,
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algo típico do caráter de Ulrich, dado muito mais à contemplação

do que a ações efetivas. Contudo, justamente pelo caráter de

exceção  dentro  do  livro  construído  por  Musil,  a  condição  de

latência  que  subsiste  nessa  cena,  apartada  do  geral,  mostra

surpreendentemente  o  que  de  mais  fundo  corre  no  interior  do

homem  sem  qualidades,  quando  tomado,  somente  no  terreno  da

potencialidade, de um furor capaz de produzir um ato efetivo ou

até mesmo, nas palavras do autor, uma “violenta rebelião”. Esse

pequeno episódio não incluído funciona como uma representação do

que  existe  negativamente  na  vida  daquele  homem,  pois,  embora

nunca aparente qualquer comportamento desse tipo em toda obra,

ele ainda o espreita, como uma realidade próxima, apenas não

contemplada pela escolha de uma efetividade, isto é, permanece

não  dita,  embora,  esteja  ali,  para  que  saibamos  de  sua

existência precária.

Num ato repentino e louco, Ulrich descarrega uma pistola

sobre o piano, que produzia uma música tocada por sua irmã. Sua

reação  violenta  atenta  para  o  fato  de  que,  na  música,  somos

drasticamente  absorvidos  pela  intensidade  imaterial  capaz  de

fazer,  no  campo  dos  sentimentos  humanos,  uma  verdadeira

convulsão  interior.  Certas  músicas  são  instrumentos  da  mais

absoluta  dominação,  de  entrega  irrefreável  à  paixão,  ao

arrebatamento. O que pode caracterizar certos tipos de música,

como  a  que  Ágata  tocava,  é  a  ausência  de  limites  que  ela

provoca,  a  sensação  perfeita  de  dissolução  no  infinito  das

sensações. Embora esses aspectos não possam ser ignorados, o que

realmente  parece  saltar  aos  olhos,  nesse  episódio  sem  muita

relevância,  é  a  reação  diante  fruição  estética,  no  caso,  a

musical. O ouvinte ou espectador, Ulrich, é tomado, de maneira

sombria,  por  uma  necessidade  de  destruir  a  fonte  daquela

experiência.  A  condição  que  a  arte  ganhou  durante  a  época

moderna parece culminar no evento banal desse trecho, no qual o

homem se vê diante de algo terrível e ameaçadoramente fascinante
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ao ouvir a música. Ao disparar sobre o piano, Ulrich chegou ao

ponto no qual não é possível ouvir ou ver passivamente uma obra

de arte, porque se tornou impregnada de um profundo alheamento

formal, ou seja, o interior da experiência da arte foi tomado

por um desinteresse que tem como maior realização a satisfação

dos sentidos – aquilo que chamamos de gozo estético. O homem

está afastado da arte, porque ela, agora, está também isolada em

um campo autônomo de realização, o que faz com que os restantes

aspectos da totalidade da vida estejam, para a arte, em segundo

plano.  O  destino  da  arte-pela-arte  culminou,  portanto,  na

experimentação artística do espectador imparcial, especialista,

enfim, do homem de gosto. Nesse sentido, a experiência diante de

uma  obra  de  arte  acontece  sempre  nos  marcos  de  uma  relação

distanciada. Porém, o que nos parece mais relevante é que, acima

de tudo, essa experiência confere ao homem um profundo horror

como se estivesse diante de uma monstruosidade. A doce música

que Ulrich pretende destruir é terrível porque se apresenta como

o ápice da beleza de uma precária ligação com o mundo. Os tiros

por ele disparados estão voltados para a estética tal como era

vivenciada particularmente em Viena, no fim do século XIX. O

caso vienense é um retrato marcante do restante da Europa apenas

pelo fato de que a experiência estética não se limitou a fruição

das obras de arte, mas se tornou, de maneira plena, uma forma de

vida social que abrangia a estrutura daquela cultura, singular e

desoladora  como  uma  ópera.  E  a  partir  disso  é  que  se  pode

compreender o significado da estética para a cultura moderna em

sua formulação mais radical.

Os eventos que culminaram no fim de século austríaco talvez

sejam  os  que  representam,  de  maneira  totalizante,  o  destino

mesmo  da  modernidade  européia  que,  no  século  XX,  viria  a

culminar em duas grandes guerras mundiais e, com isso, mudar de

maneira  incalculável  os  rumos,  até  então  pacificados  pelo

progresso, de toda civilização. Ao mesmo tempo em que se viveu
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em  Viena  uma  intensa  produção  artística  e  intelectual,  cujos

legados ainda hoje nos servem de exemplo, seja na literatura,

psicanálise ou na ciência, a vida social marcada pela ascensão

liberal trouxe os ingredientes essenciais para o drama que se

travou no século posterior, caracterizando a consolidação de uma

política de massas. A categoria que, desde a revolução francesa,

inaugura  a  política  moderna,  a  massa,  alcança  no  cenário

instável da Áustria um protagonismo, ainda que apenas como um

ensaio  geral  para  o  espetáculo  maior.  Costuma-se,  inclusive,

pensar  os  acontecimentos  que  se  passaram  em  Viena  como  uma

antecipação, em escala reduzida, do que mais tarde tomaria por

completo todo o continente europeu. De maneira simples, pode-se

resumir toda a crise na cultura vienense do final do século XIX

como  a  crise  da  política  liberal,  a  partir  da  qual  novos

elementos  se  juntam  para  a  ascensão  do  antissemitismo,  do

movimento  sionista  e  do  fortalecimento  das  organizações

sindicais e socialistas. Contudo, o que torna esse momento  sui

generis é  o  fato  de  que,  na  cultura  burguesa  consolidada  de

maneira híbrida em Viena, a estética ocupe um lugar central no

destino geral daquele povo. 

O caso vienense

Diferente de outros países, a burguesia nunca conseguiu, na

Áustria,  impor  seu  modo  de  vida  sem  que  tivesse  uma  forte

ligação política e cultural com a aristocracia e com a monarquia

dos Habsburgo. A cultura do racionalismo burguês nunca ganhou um

espaço de destaque, sendo preterido pelo sensualismo católico da

aristocracia  tradicional.  Os  valores  monárquicos,  mesmo  em

decadência  desde  1848,  até  a  Primeira  Guerra  Mundial,  se

mantiveram  tão  firmes  que  a  dissolução  do  império,  como

resultado  da  guerra,  para  muitos,  foi  recebida  como  um
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verdadeiro choque, um golpe de misericórdia do que havia de mais

autêntico, mais austríaco: a monarquia milenar habsbúrgica. Foi

justamente dentro desse enraizamento aristocrático que a cultura

burguesa precisou se adaptar, apanhando o que de mais próprio

havia em Viena e tornando seu, de maneira sempre desequilibrada

e distorcida. O cientificismo e o legalismo, de rígido controle

moral, tiveram que se aglutinar, de maneira imprevista, com o

surgimento  de  uma  percepção  dos  instintos  e  sentimentos,

próprios do homem psicológico, na decadência burguesa, e dessa

maneira,  assumir  a  cultura  estética  tradicionalmente  vienense

como  um  modo  próprio  de  expressão.  Com  a  interação

aristocrática, a burguesia passou a possuir traços do rigor da

elegância e a leveza distanciada diante da vida, uma alegria

plástica e sensual vinda de uma atitude moldada pelo gosto pela

arte. O que particularizou a burguesia vienense, dentre todas as

outras  da  Europa,  foi  sua  consolidação  como  uma  classe

absolutamente estética.

A condição instável da política liberal criou os elementos

para o aprofundamento da cultura de gosto artístico da população

frequentadora dos teatros e casas de óperas. Foi a partir da

singular  configuração  política  que  a  sociedade  vienense  se

tornou um público exigente e refinado, principalmente com a arte

dramática  e  com  a  música.  Essas  duas  artes,  em  especial,  se

tornaram as representações exemplares da forma de vida que, no

século XIX, se consolidou em Viena. O comportamento muitas vezes

despreocupado e pouco rigoroso no campo político, que renderam

muitos  fracassos  no  contexto  internacional  europeu,  era

inversamente proporcional ao rigor com que se detia o vienense

típico diante de uma obra de arte. O império, ainda que forte,

estremecia  em  seu  interior  no  caos  de  nacionalidades

fragmentadas  e  de  camadas  populares  que,  por  muito  tempo

ignoradas, exigiam sua participação política. A arte foi a saída

original capaz de congregar os desesperos públicos dos liberais.
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A figura imponente e solitária do imperador Francisco José, em

última instancia, se tornou com o tempo a imagem estética por

excelência,  a  única  capaz  de  unir  uma  nação  múltipla  e

contraditória, ainda que, com findar do século, mostrasse sua

evidente  existência  decorativa,  sem  qualquer  função  que  não

fosse o de aglutinar em sua imagem distante o sentido já perdido

daquela  inigualável  tradição.  A  fragilidade  da  sua  imagem,

absoluta e precária, era a expressão da nova realidade burguesa,

que tentava conciliar o passado com a racionalidade do futuro.

Contudo, em sua vocação para ocultar o cenário de crise, a fuga

para  a  estética  nada  mais  significou  do  que  uma  intensa

existência  desoladora  e  sombria,  cuja  manifestação  oscilava

entre os rasgos sentimentais da arte e a desgastada confiança no

parlamento e na legalidade. Na arte, a burguesia deu vazão ao

inominável,  ao  irracional  que,  a  aquela  altura,  dominava  as

inúmeras  camadas  sociais  da  cidade  de  Viena.  O  homem

psicológico, cujos sentimentos eram a máxima expressão da sua

vida  elevada,  de  espírito  sensível  e  elegante  herdados  da

cultura  aristocrática,  culminou  no  burguês  estético,

desesperançado com a política e que encontra na arte a razão da

sua própria individualidade em desconstrução. 

É  Stefan  Sweig,  não  sem  nostalgia,  que  registra  essa

peculiar  dedicação  do  homem  vienense  pela  fruição  estética,

principalmente pela música e pelo teatro:

Praticamente em cada lar faz-se música de câmara
uma vez por semana, toda pessoa culta toca algum
instrumento,  qualquer  filha  nascida  em  uma
família  com  alguma  posição  social  sabe  cantar
lendo notas e participa de coros e orquestras.
Quando  o  cidadão  vienense  abre  o  jornal,  seu
primeiro olhar não busca o que se passa no mundo
da política; ele procura o programa da Ópera e do
Burgtheater, procura pelo nome dos cantores, dos
regentes, dos atores. Uma nova obra se torna um
acontecimento, uma estreia, a contratação de um
novo regente, de um novo cantor na Ópera provoca
infindáveis  discussões,  e  os  rumores  de
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bastidores  sobre  os  teatros  invadem  toda  a
cidade.  Pois  para  o  vienense  o  teatro,  mais
precisamente o Burgtheater, é mais do que apenas
um  teatro;  é  o  microcosmos  que  reflete  o
macrocosmos,  uma  Viena  sublimada,  concentrada,
dentro  de  Viena,  uma  sociedade  dentro  da
sociedade. (ZWEIG, 2013, p. 287)

Essa  construção  em  abismo  que,  na  cultura  vienense  do

espetáculo, produzia uma microcosmo, foi equivalente ao pequeno

teatro  que  Viena,  ela  mesma,  seria  com  relação  à  Europa,  na

virada do século. Contudo, muitas vezes se imagina Viena como o

prólogo  dos  acontecimentos,  quando,  na  verdade,  seria  mais

adequado pensá-la, ao mesmo tempo, como epílogo do percurso da

cultura europeia. Assim, como um entre-lugar na história, Viena

produzia uma espécie de súmula político-estética do Ocidente e

do  mesmo  modo,  deixava  claras  suas  consequências  vindouras.

Trata-se, portanto, de um momento crítico da história, no qual,

passado, epílogo do drama, está em constante tensão com o futuro

e seus desdobramentos, um prólogo de algo já visto, embora sem a

clareza de sua significação. Como última resistência da cultura

aristocrática  e,  ainda  assim,  como  exemplo  perfeito  da  crise

liberal  e  suas  contradições  essenciais  na  sua  aproximação

existencial  com  a  aristocracia,  Viena  se  torna  palco  para  a

representação  do  teatro  moderno,  da  sua  instabilidade  com  a

tradição e, além disso, com o vácuo que representa o futuro.

Desse modo, radicalizando os problemas tipicamente modernos, em

nova etapa da história, o início do século XX vienense foi o

último canto da tradição europeia e a compreensão, de maneira

total por parte da nova consciência, de que se estava, agora já

sem volta possível, na condição irrevogável da modernidade, na

qual a ruína da civilização é seu maior monumento. Como cultura

estética,  a  vida  vienense,  cedeu  um  capítulo  especial  dessa

história,  porque,  a  partir  dela,  podemos  compreender  de  que

maneira a crise, como condição de existência moderna, ganhou na
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arte sua mais acabada expressão no que diz respeito ao colapso

do Império e, com ele, qualquer valor fixo, tanto moral quanto

político.  A  estética  europeia,  de  tonalidade  vienense,  se

consolida  sobre  uma  instabilidade  social,  na  qual  arte  e

política,  espírito  e  moral  são  as  personagens  alegóricas  do

drama de uma cultura perdida, repleta de sua ausência.

Como maneira de se fixar como classe cultivada, a burguesia

vienense  realizou  o  típico  desejo  burguês  que,  uma  vez

reprimido, muitas vezes se compreende mal ou absolutamente se

esquece. Na tentativa de ser socialmente a expressão de uma vida

autêntica,  a  burguesia  precisou  se  assimilar  através  do  meio

mais eficaz – a arte e a cultura. Nesse sentido, a arte em

Viena, de maneira enraizada, nunca foi uma simples diversão ou

expressão  do  espírito,  mas,  ao  contrário,  era  status social.

Desse  modo,  o  burguês  que  quisesse  ocupar  os  lugares

privilegiados da sociedade, não bastava possuir muito dinheiro,

a  partir  do  duro  trabalho,  mas  precisaria  ser  um  verdadeiro

homem de gosto. A assimilação burguesa na sociedade vienense se

deu a partir da arte, daquilo que podemos chamar de nobreza do

espírito, a partir da qual poderia atingir a sofisticação e a

autenticidade  que  o  trabalho  não  poderia  dar;  ao  contrário,

poderia depor contra, como alguém vulgar, que suja suas mãos com

a prática da vida e não é iniciado na beleza que apenas toca aos

homens cultivados, de berço nobre e de longa tradição. A arte

foi o caminho que conduziu ao burguês vienense seu sonho de ser

autêntico.  A  nobreza  do  espírito  trazia,  para  o  mundo  do

trabalho, a aura que lhe faltava, o peso, a autoridade milenar.

O  burguês,  assim,  vivia  entre  dois  mundos,  dilacerado  pela

contradição  da  qual  não  lhe  era  permitido  escapar.  Ao  mesmo

tempo, filho da modernidade industrial do trabalho, mas ainda de

olhos  vidrados  no  passado  coeso  e  reluzente  da  tradição

aristocrática. 
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Quando os liberais assumem o poder no parlamento em 1860,

sob o reinado de Francisco José, o Império começa a viver os

abalos que viriam culminar em seu fim, ao término da Primeira

Guerra. A política liberal infiltrou-se de maneira a operar a

desagregação das instituições tradicionais do Império, e impor

seu modo racional e legalista, fruto da forma de organização

própria  ao  Estado  moderno.  A  perda  de  poder  por  parte  do

Imperador  começou  a  causar  distúrbios  que  a  própria  política

liberal não pôde conduzir através das suas instituições, dentro

do parlamento e da monarquia constitucional que se formou. A

ascensão liberal e a consequente perda dos rumos da política

austríaca,  como  a  dificuldade  de  conciliar  as  diversas

nacionalidade do império, os estratos populares que começaram a

exigir participação, como camponeses e comerciantes, e uma série

de reivindicações civis de múltipla espécie, tudo isso culminou

por minar, aos poucos, o poder aristocrático dos liberais que se

mantinham  no  poder  justamente  dentro  da  legalidade  do

parlamento, para o qual os votos eram sempre restritos. Enquanto

a  parcela  imensa  dos  novos  sujeitos  políticos  se  mantivesse

isolada, a política liberal poderia vigorar. Não, é claro, sem

instabilidade, com a qual eles não souberam agir racionalmente,

porque, ao que parece, as novas demandas políticas surgiram por

agentes  que  não  possuíam  a  formação  de  uma  política  liberal

racionalista, pois eram pessoas ausentes dos meios do governo,

eram, na verdade, trabalhadores da classe média e de estratos

populares que não reconheciam a linguagem formal da burguesia

legalista,  estavam  muito  mais  acostumados  às  referencias

aristocráticas de cunho moral ou até espiritual. Com a crescente

participação dessa camada excluída da vida política, uma nova

linguagem,  ainda  inominada,  tomou  conta  do  cenário  político

austríaco, uma forma de fazer política em novos termos. A massa,

sem  meios  formais  para  se  expressar,  invadia  a  cena  sendo

insuflada por lideres carismáticos, pangermânicos, antissemitas,
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católicos, que levavam as suas reivindicações ao parlamento até

o  ponto  de  criar,  de  maneira  irreversível,  o  colapso  do

liberalismo  austríaco,  que  nunca  viveu  plenamente,  isto  é,

sempre manteve uma relação estratégica com o Império. Com isso,

se  deu  uma  política  de  massas,  irracionalista,  que  vinha  do

fundo dos diversos povos que compunham a monarquia. Nenhum deles

se sentia mais representado pelas instituições que os mantinha

sem a voz dos seus sentimentos. A nova política de massas foi a

que, das mais diversas maneiras, soube dar vozes aos sentimentos

confusos  e  contraditórios  das  camadas  apolíticas.  De  maneira

engenhosa, se desenhou em Viena o cenário caótico da política em

termos mais raivosos, que não sabiam e nem queriam se portar

dentro dos limites impostos pela legalidade moral da burguesia.

Encontramos, no início do século XX, já em Viena, o nascimento

de  uma  política  ilimitada,  de  fundo  híbrido,  que  misturava

elementos  arcaicos  e  modernos,  capazes  de  conduzir  as  novas

camadas participantes a darem vazão aos seus desejos profundos,

sem  forma  e  sem  qualquer  racionalidade  a  partir  da  qual

pudéssemos organizar de maneira coesa. A crise liberal abriu as

portas  para  uma  política  dos  sentimentos,  uma  política  da

embriaguez.  

A arte, assim, ocupou um espaço singular na crise vienense

dos valores. Foi nela que toda a instabilidade política e social

foi sublimada. Como toda a espiritualidade moral que guiava as

condutas estava, mesmo por baixo dos panos, em frangalhos, o

único modo de liberar os impulsos que vinham à tona era através

da apreciação das obras de arte, dos espetáculos em geral que

compunham a parte orgânica da vida em Viena. O irracional que

surgia na libertação do individuo, já sem lugar fixo no mundo,

acabou  por  conduzir  toda  a  vida  vienense  para  o  seio  da

estética, sem que se pudesse formular, sob a esteira de novos

valores, uma moral condizente com as novas realidades, uma vez

que,  como  de  praxe,  a  crise  não  foi  reconhecida  pela  classe
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burguesa dominante e pela monarquia, já deixada à sombra de seu

passado. A estética foi o espaço da nova moral, isto é, uma

ausência profunda de valores como expressão estética da beleza,

capaz de liberar os instintos e tudo o que não cabia mais nos

grandes  conceitos,  como  Espírito,  História,  Razão.  O  espaço

vacante, ocupado pela estética, dentro do Império, foi o estopim

para  a  desagregação  espiritual  e  social  que,  como  sabemos,

varreu toda a Europa, ao longo do século seguinte. Em Viena, a

lição sobre a modernidade tomou as proporções concretas na qual

foi possível avaliar toda a cultura europeia e todos os seus

impasses a partir da crise da burguesia liberal em responder às

demandas que ela mesma colocou para o mundo. Se concebemos a

modernidade como uma crise constante, na qual nada mais é fixo,

somos obrigados a pensar essa época sempre do ponto de vista da

cultura burguesa que, em outras palavras, é a própria crise. A

cultura liberal, na medida em que mascara sua própria natureza,

conduz ao acirramento das condições de instabilidade, até que

possa ser reconduzida novamente pelas suas próprias diretrizes. 

Dessa  maneira,  a  estética  moderna,  que  se  desenvolveu

durante  o  século  XIX  e  chegou,  ao  fim  desse  mesmo  século,

carregando a marca de uma crise da arte e sua representação,

ganhou para o mundo vienense a expressão burguesa de uma crise

política, talvez inconciliável. A aproximação entre estética e

política,  como  resultado  de  uma  encruzilhada  da  civilização,

aparece  de  maneira  ambígua  e  particular.  A  saída  para  os

impasses da condução política de uma monarquia constitucional,

sob  a  direção  liberal,  fez  da  estética,  de  maneira  muito

curiosa,  o  acesso  ao  mundo  da  tradição,  ainda  que  esse  fato

fosse o acontecimento indiscutível da falência dos paradigmas

dessa cultura. A assimilação da burguesia pela via da arte é já

o sintoma da crise. Sem desenvolver muito, é possível arriscar

que a própria noção da estética guarda em si toda a crise de

valores da modernidade. Nesse caso, nada mais emblemático que,
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no contexto de Viena, a burguesia e a arte fundirem em si os

aspectos mais sombrios e farsescos desse drama. Carl Schorske,

ao  comentar  sobre  o  caso  especifico  da  burguesia  de  Viena,

enfatiza essa comunhão entre arte e vida de uma classe como um

aspecto  profundo  dentro  do  espectro  amplo  da  cultura  e  sua

crise:

Em outras partes da Europa, a defesa da arte pela
arte  implicava  no  retraimento  dos  seus  devotos
frente  a  uma  classe  social;  só  em  Viena  ela
reivindicava  a  fidelidade  de  uma  classe
praticamente  inteira,  à  qual  pertenciam  os
artistas. A vida da arte se tornou um sucedâneo
da vida de ação. Com efeito, à medida que a ação
civil se mostrava cada vez mais vazia, a arte se
convertia quase numa religião, fonte de sentido e
alimento do espírito. (SCHORSKE, 1988, p. 30)

O caminho que liga a crise do liberalismo em Viena com a

adoção  de  uma  cultura  altamente  estetizante  é  um  sinal  da

própria  limitação  da  ação  política  da  burguesia,  enquanto

classe. O homem tradicional burguês é, desde sempre, o homem da

ação, capaz de conduzir não só sua vida a partir do trabalho,

mas também a história, através da filosofia da história, isto é,

do  planejamento  futuro.  Na  medida  em  que  sua  ação  está  em

colapso e seu destino se aproxima de uma fruição da vida pela

arte, estamos diante da mudança na noção do futuro, no que diz

respeito ao  destino  histórico  do  homem  burguês,  ou  seja,  o

progresso, e da noção de individualidade racional, no campo da

identidade psicológica. A instabilidade que se abate no início

do século XX vai incidir diretamente sobre esses dois aspectos:

no  primeiro,  como  crise  na  noção  do  progresso  e  da  História

Universal,  e  no  segundo,  do  homem  consciente,  habilmente

racional e particularmente individualizado. A unidade da ação

cede espaço à contemplação puramente estética, de maneira que

qualquer ato é composto por uma ambiguidade moral fundamental.

Não é por acaso que, no mesmo período, Freud, um judeu vienense,
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surge com a psicanálise como uma forma de pensamento do homem

que  mora  dentro  do  homem,  do  inconsciente  que  governa  e  dá

sinais  para  o  consciente.  A  falência  do  racionalismo  burguês

está  intimamente  ligada  com  os  eventos  políticos  que  se

aproximam do movimento de massas e do fascismo europeu. Aparece,

como protagonista, um homem cujos sentimentos são inomináveis, e

sua vida se encontra onde a razão liberal não conseguiu chegar.

A  crise  de  representação  da  arte  se  revelou,  tempos  depois,

correlata a uma crise da representação política. A linguagem não

era  mais  capaz  de  dar  conta  da  nova  realidade  social.  A

fragmentação da realidade fez com que muito do que se acreditava

conhecer  estava,  na  verdade,  sob  estranhos  desígnios,  seja  o

individuo, a história e a palavra. A adesão estética por parte

da  burguesa  vienense  foi  a  última  tentativa  de  alcançar  uma

solidez na realidade social. Contudo, não se percebeu que, por

trás da vida da arte, já entrava em vigor, no domínio geral da

existência, a incerteza do nada, na qual vaga desordenadamente o

que sobrou do homem. 

Assim, na mistura aparentemente sem importância entre a arte

e  a  vida,  a  burguesia  vienense  radicalizou  as  contradições

presentes  na  ideia  de  autonomia  da  arte  que,  em  última

instancia,  carrega  essencialmente  a  estética.  As  bases  de  um

mundo em decadência terminam por sucumbir aos recursos formais

de uma obra de arte. Sem alicerces políticos ou morais, isto é,

na total falta de elementos que solidifiquem a estrutura social,

a estética aparece como mediador de risco, altamente instável e

de capacidade devastadora, por sempre permitir o impossível e

por  prescindir  de  qualquer  qualificação  ética.  No  campo  da

estética  e  do  belo,  compreendemos  muito  melhor  a  sentença

dostoiévskiana  segundo  a  qual,  se  deus  está  morto,  tudo  é

permitido. Essa condição moderna se intensificou com a morte do

império  Austro-Húngaro  e  de  todas  as  hierarquias  organizadas

pelo  poder  do  imperador,  o  mais  perto  de  Deus  na  terra.  O
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desgaste moral foi sublimado na concretização de um ideal do

espírito, da nobreza da arte, a partir da qual se pode, caso o

mundo acabe, morrer como um verdadeiro homem, um homem de gosto

elevado,  guiado  pelas  mais  altas  ideias  de  humanidade.  Desse

modo,  o  liberalismo  austríaco  sempre  manteve  uma  ligação

estrutural com a forma do Império e, com ele, pode edificar,

senão  plenamente,  ao  menos  efetivamente  seu  ideal  de

racionalidade política na representatividade parlamentar. Essa

maneira híbrida fez com que o burguês vienense construísse para

si  o  edifício  da  individualidade  cultivada,  do  nobre  de

espírito. Essa tensão de novidades modernas e absolutistas de

poder pode revelar a vocação liberal para a perpetuação de uma

constante crise, na qual se cria as condições para a destruição

do  passado,  acionando  economicamente  as  possibilidades  de

futuro, mas, ao mesmo tempo, as mantém de maneira fetichista,

através dessa negação afirmadora. A instabilidade sempre foi a

natureza, desde o início, da vida política liberal na Áustria e

isso  fez  com  que,  através  desses  componentes  flexíveis,  uma

saída autêntica fosse buscada no campo da arte. Por um simples

motivo: na experiência estética era possível escapar à condição

inquietante com a qual a burguesia nunca poderia se reconhecer:

a de ser uma cambiante contradição, uma ambiguidade fundamental.

O desejo de ser nobre, isto é, de ser autenticamente, foi a

obsessão que, pela arte, se buscou conquistar, mesmo ao preço de

se  descuidar  do  caos  social  e  da  instabilidade  política  que

ameaçava  o  Império  cambaleante,  e  também  as  construções

idealistas  da  política  liberal.  O  século  XX  ensaiava  seus

movimentos e a burguesia vienense corria para os teatros, ávida

de  uma  sublime  e  indolor  conclusão.  É  o  que  escreve  Carl

Schorske quando lembra que 

A  excessiva  dedicação  à  vida  dos  sentidos  entre  a
classe alta destruiu a capacidade de distinguir entre
política e arte, agressão sexual e revolução social,
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arte  e  realidade.  A  irracionalidade  reina  soberana
sobre o todo. (SCHORSKE, 1988, p. 33)

A estética, como componente autônomo da cultura, serviu como

meio de uma operação típica da condição crítica da burguesia: a

de  tornar  o  concreto,  abstrato.  Em  meio  a  uma  realidade

perturbadora,  em  decomposição,  a  realidade  se  apresenta  como

ameaça  da  estabilidade  do  real  e,  assim,  a  transformação  de

todos os aspectos concretos da vida em algo abstrato é a solução

para uma nova construção da realidade e, ao mesmo tempo, para o

agravamento da crise – sendo talvez isso mesmo a própria crise,

na medida em que, ao tirar as bases da vida de uma condição

fixa, a abstração possibilita, para a vida humana, um espaço

vacante no qual se encontra em constante disputa o destino da

comunidade. Do valor de uso, para o valor de troca; da realidade

social, para a realidade psicológica; da objetividade do mundo,

para a subjetividade do sujeito; da ética, para a estética.

A terra sem fim da música

Não foi por acaso que a música tenha sido a grande paixão de

Viena. Quando, na ópera, se junta teatro e música, a combinação

estética  alcança  a  expressão  fiel  da  maneira  vienense  de

perceber a realidade, de se relacionar com ela. A política é um

grande teatro cuja representação é a força imaterial da música,

na qual todos são absorvidos. Todos os grandes compositores da

música alemã, e também de outras nacionalidades, encontravam em

Viena um lar acolhedor em seus teatros não apenas pela exigência

do  público  altamente  sofisticado,  mas  pela  importância  da

cultura  que,  de  alguma  maneira,  fez  da  cidade  a  capital  da

música. O que essa arte trazia, diferentemente das outras, era a

capacidade imediata de conexão com os sentimentos profundos, uma

espécie de persuasão violenta e arrebatadora dos instintos. A
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música  não  possuía  limitação  da  linguagem,  não  precisava  dar

nomes às coisas, uma vez que o som poderia aglutinar um sentido

amplo, contraditório e, com ele, conduzir a experiência estética

em outro plano, ao mesmo tempo espiritual e individualizante. A

música tinha o poder equivalente à política de massas, sua força

poderia ser descrita como Hofmannsthal escreveu ao sentenciar

que  “política  é  magia.  Quem  sabe  invocar  as  forças  das

profundezas, a este seguirão” (HOFMANNSTHAL apud SCHORSKE, 1988,

p. 141).

Para o homem sem qualidades de Musil, a música sempre exerce

uma  força  de  atração  diante  da  qual  ele  se  mantém  sob  uma

vigília de desconfiança. Além do episódio da pistola, que figura

apenas no espólio do autor nunca incluído para publicação, o

romance ainda contém outra ocasião singular em que música é alvo

da atenção de Ulrich. Trata-se de um capítulo em que ele envia

um bilhete marcando uma visita a seus dois amigos de infância,

Walter e Clarisse, ambos ligados intimamente pela experiência

musical. Walter, amigo particular de Ulrich desde a juventude, é

um  pianista  de  talento  e  ambos  mantêm  uma  relação  ambígua  e

problemática  no  presente  da  história.  Clarisse,  mulher  de

Walter, acreditou ter se casado com um gênio em potencial. A

relação  dos  dois  está  em  profundo  desgaste  porque,  além  de

Clarisse  desconfiar  estar  enganada  quanto  a  Walter,  cada  vez

mais  se  afasta  de  seu  marido  sendo  tragada  por  reflexões  a

respeito do mundo, que se encontram no limite da sanidade e da

moral. Clarisse é uma personagem sob cuja sombra está o fantasma

de  Nietzsche.  E  Walter,  como  músico  decadente,  no  momento

crucial em que todo seu talento parece estar em cheque, aparece

cada vez mais conectado com a música de Wagner, simbolizando, em

grande medida, seu afastamento ao espírito de Clarisse, que toda

vez  que  seu  marido  executa  alguma  peça  de  Wagner  escondido,

recusa qualquer relação sexual. Mas Walter também se distancia

de Ulrich, com quem, por sua personalidade curiosa, se afasta
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cada  vez  mais  como  amigo,  enquanto  ele  mantém  uma  maior

proximidade com Clarisse. Certa vez, Ulrich envia um bilhete que

anuncia  uma  visita  aos  amigos,  que  se  encontram  ao  piano,

executando  em  transe  alguma  música.  Mostrando  sempre  a

desconfiança diante das forças intensas que a música desperta,

Musil procura dar uma descrição daquela situação. 

Clarisse e Walter já disparavam de novo como duas
locomotivas  lado  a  lado.  O  trecho  que  tocavam
voava  como  trilhos  reluzentes  diante  de  seus
olhos, sumia naquela máquina trovejante e jazia
atrás  deles  como  paisagem  cheio  de  ecos,
maravilhosamente  duradoura.  Durante  essa  viagem
louca, a emoção desses dois comprimia-se numa só;
ouvido,  sangue,  músculos,  perdiam  a  vontade
própria  no  arrebatamento  da  mesma  sensação;
paredes de música cintilantes, que se curvavam e
retorciam,  forçavam  seus  corpos  num  mesmo
caminho, dobravam-nos unidos, abriam e fechavam
seus peitos na mesma respiração. Exatamente num
lapso  de  segundo,  Walter  e  Clarisse  eram
trespassados por alegria, tristeza, ira e medo,
amor e ódio, desejo e saciedade. Era uma união
parecida com aquela de um grande susto em que
centenas de pessoas, ainda há pouco diferentes em
tudo,  executam  os  mesmos  movimentos  de  fuga,
remando com os braços, emitem os mesmos gritos
inarticulados,  abrem  da  mesma  forma  bocas  e
olhos, são jogadas para frente e para trás por
uma força sem objetivo, atraídos para direita e
para a esquerda, berrando, crispando-se, girando
e tremendo. (MUSIL, 2006, p. 165)

O  que  há  de  emblemático  na  descrição  de  Musil  é  que

experiência estética da execução musical poderia se confundir

perfeitamente com a experiência da política de massas e todo o

furor  dos  movimentos  dos  povos  que  transitavam  no  início  do

século XX. Esse cruzamento entre a estética e a política, em

muito  confundidos  no  contexto  em  questão,  é  mais  do  que  um

sintoma, trata-se de uma nova condição espiritual, intensamente

agravada  pela  época.  Walter  e  Clarisse,  um  casal  também  em

conflito,  ao  tocarem  juntos  com  violenta  paixão,  deixam  suas
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diferenças  para  serem  tragados  naquilo  que  dissolve  as

contradições e faz com que ajam igualmente, movidos por “uma

força  sem  objetivo”.  Essa  transformação  da  tensa  contradição

entre  indivíduos  que,  em  um  passe  de  mágica,  são  movidos

drasticamente numa ação de massas, faz com que a música, como

embriaguez dos sentidos, apareça com um correlato daquilo que,

no contexto social, desarticulava a cultura austríaca. 

Em capítulo anterior, Ulrich parece acreditar que música é

uma “fraqueza da vontade”, uma “ruína do espírito”, o que cria

uma  relação  tensa  entre  o  casal  de  amigos,  para  os  quais  a

música era ainda uma verdadeira esperança (MUSIL, 2006, p. 166).

Além disso, a música para Walter era uma maneira de conquistar

Clarisse, de levá-la para a “linguagem do Eterno que liga todas

as pessoas” e, assim, aplacar suas diferenças que cada vez mais

criava abismos em seu casamento. Clarisse, por sua vez, como num

delírio,  chegou  a  pensar:  “a  gente  não  devia  parar  de  tocar

nunca, a gente devia continuar tocando e tocando, até o fim”

(MUSIL,  2006,  p.  166).  Contudo,  a  música  era  esse  elemento

ambíguo, tanto para eles quanto para Ulrich, no qual poderiam

viver  plenamente,  mas,  por  outro  lado,  percebiam  as  fortes

implicações  da  vida  das  quais,  mesmo  na  arte,  não  poderiam

fugir. Pois, a música “não era a força obtusa e dominadora da

vida, em que um fato desses não acontece facilmente, mas que

elimina irresistivelmente tudo o que é pessoal” (MUSIL, 2006, p.

166).  Ainda  descrevendo  a  singular  experiência,  Musil

acrescenta, agora destacando seu caráter frágil, artificial, mas

encantatório:

A ira, o amor, a felicidade, a alegria e tristeza
que Clarisse e Walter experimentavam naquele vôo
não eram sentimentos plenos, mas pouco mais do
que a concha física dessas emoções, excitadas até
a loucura. Sentavam-se hirtos e alienados em sua
cadeirinha,  estavam  irados,  apaixonados  ou
tristes  por  nada,  ou  por  tudo,  ou  por  outra
coisa, pensavam em coisas diferentes e cada um
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exprimia algo individual; o comando da música os
unia na mais intensa paixão e ao mesmo tempo lhes
conferia um ar ausente, como sob hipnose. (MUSIL,
2006, p. 166)

Entre outros aspectos, a música ainda era capaz de des-

realizar a realidade, com seu toque diáfano, suprassensível, de

maneira a causar, sem muito esforço, a irresistível e tão humana

necessidade de transcendência. A realidade da música é etérea,

de  teor  espiritual,  tanto  para  quem  ouve,  quanto  para  quem

executa. E num mundo em decomposição, nada mais possui valor do

que a expressão positiva de sua irrealidade flagrante, isto é, a

capacidade de realizar a irrealidade da qual todos se sentiam

prisioneiros,  mas  que,  por  intermédio  da  arte  musical,  se

libertavam  –  libertavam  a  realidade  de  ser  real.  A

indeterminação  da  música  seguia  em  contraste  à  ordenação  do

mundo, pois quanto maior a crise dos valores, maior a dimensão

da desordem do real. Em outras palavras, como meio privilegiado,

a música era a perfeita condução do concreto para o abstrato na

qual a cultura vienense em particular e alemã, no geral, guiavam

seu destino. Em seguida, a descrição continua:

O piano martelava notas cintilantes numa parede
de  ar.  Embora  esse  procedimento  fosse  em  sua
origem  totalmente  real,  as  paredes  da  sala
desapareciam, e em seu lugar surgiam as paredes
douradas da música, aquele aposento misterioso no
qual eu e o mundo, sensação e percepção, interior
e exterior se precipitam um no outro, se fundem
de maneira muito indefinida; enquanto o próprio
espaço  é  feito  inteiramente  de  sensação,
determinação  e  precisão,  de  uma  hierarquia
brilhante de detalhes ordenados. Nesses detalhes
sensuais se prendiam os fios da emoção, que se
tecem  no  nevoeiro  ondulante  das  almas;  e  esse
nevoeiro  espalhava-se  na  precisão  das  paredes,
destacando-se nitidamente. As almas desses dois
seres pendiam em fios e raios de luz como dois
casulos. (MUSIL, 2006, p. 166)
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Clarisse,  que  gostaria  que  Walter  fosse  um  gênio  tanto

quanto Nietzsche o foi, não vê com bons olhos a adesão de seu

marido  pela  música  de  Wagner,  que,  dentro  da  perspectiva

nietzschiana, seria o sintoma da doença da época e da decadência

do  homem.  A  importância  da  música  de  Wagner,  e  toda  sua

influência, é determinante para compreender de que maneira sua

contribuição colocou, dentro da arte, o problema que atesta o

estado da cultura europeia no fim do século XIX, mas também de

suas  consequências  no  século  XX.  Nesse  sentido,  o  diálogo

polêmico que Nietzsche trava com seu mestre de juventude parece

colocar em questão o problema no contexto da música.

Para Nietzsche, Wagner criou a doença na música por submetê-

la à arte dramática, criando, segundo ele, uma teatrocracia, que

busca, antes de tudo, a criação do ponto de vista do espectador

e de suas reações. Dito de outra maneira, “Wagner não calcula

jamais como músico, a partir de alguma consciência musical: ele

quer o efeito, nada senão o efeito. E conhece aquilo sobre o

qual quer agir” (NIETZSCHE, 1999, p. 26). Essa preocupação em

atingir o público, essa composição do efeito, de cunho teatral,

faz com que Nietzsche se volte contra o mestre e, no fim de sua

vida produtiva, escreva seu conhecido texto  O caso Wagner, no

qual procura, em linhas gerais, mostrar a cura e a origem da

doença, isto é, Wagner: “o grande melancólico da música”, “o

maior mímico”, “o artista da décadence”, aquele que abriu mão do

trágico  pela  redenção  e  compaixão  cristãs.  Nietzsche,  dessa

maneira,  já  afastado  da  metafísica  schopenhaueriana,  a  qual,

para ele, é uma negação da vida, encontra em Wagner o maior

discípulo, na música, de toda atitude pessimista, fraca, nunca

capaz de dizer Sim! E a fraqueza de Wagner está em submeter a

música ao público, ao espectador desinteressado, burguês, que

apenas deseja fruir, subtrair-se da vida, fugir, em suma, de

qualquer realidade pedregosa. A obra de Wagner parece exercer

uma grande influência sobre os sentidos, porque ela é uma força
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arrebatadora, radical, que leva tudo o que há na terra para as

dimensões  indeterminadas  das  paixões,  do  êxtase,  do

arrebatamento  calculado.  Trata-se  antes  de  “uma  retórica

teatral, um instrumento da expressão, do reforço dos gestos, da

sugestão, do psicológico-pitoresco” (NIETZSCHE, 1999, p. 25). A

partir do desejo wagneriano de fazer não apenas música, mas algo

como uma ideia, uma força de coisas infinitas, uma melodia ela

mesma infinita, Nietzsche escreve: 

[…] alguém é ator pelo fato de ter uma percepção
à frente dos homens: o que deve ter efeito de
verdade não pode ser verdadeiro. Esta frase foi
dita por Talma: ela contém toda a psicologia do
ator, ela contém - não duvidemos! - também a sua
moral.  A  musica  de  Wagner  nunca  é  verdadeira”
(NIETZSCHE, 1999, p. 26). 

Wagner seria um ator perfeito que provocaria “a ascensão do ator

na música”, isto é, sua decadência, seu fim.

O  sucesso  de  Wagner  no  gosto  europeu  significaria  “a

rebelião das massas”, a deturpação democrática da arte por parte

de uma classe que não compreende a vida a partir da visão do

artista, mas do espectador. Wagner seria, embora Nietzsche não

coloque nesses termos, um precursor de uma arte mercadológica,

cujo fim é o público, seu arrebatamento, e o meio, parco meio, a

música. O que Nietzsche quer com sua crítica é que “o teatro não

se torne o senhor das artes”, “que o ator não se torne sedutor

dos autênticos” (NIETZSCHE, 1999, p. 33). Contudo, seu medo já

era uma realidade muito antes de escrever sua polêmica contra

Wagner, em 1888. Por ocasião de alguns concertos de Wagner em

Paris,  em  1860,  Baudelaire  verdadeiramente  cai  nas  graças  no

compositor  alemão,  a  quem  logo  o  chama  de  mestre.  O  poeta,

impressionado  com  a  genialidade  e  a  novidade  que  Wagner

apresentava  em  sua  obra,  dedica  um  ensaio  apaixonado  sob  o

impacto das óperas wagnerianas. Em  Richard Wagner e Tannhäuser

em Paris, de 1861, Baudelaire se aproxima, em alguns pontos, da
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visão  de  Nietzsche,  estando,  contudo,  no  extremo  oposto,

concedendo ao mestre os louros por suas novidades. A descrição

do poeta diante do impacto da música é esclarecedora, vibrante e

capaz  de  captar  o  que  Wagner  causou  entre  alguns  de  seus

contemporâneos,  ainda  que  opositores  não  faltassem.  Nesse

sentido, Baudelaire foi um espectador privilegiado, defendendo

das  críticas  o  mestre  que,  dentro  em  pouco,  se  tornaria  uma

grande referência da música europeia. Talvez fosse oportuno dar

destaque a algumas das passagens do texto de Baudelaire, a fim

de  penetrar  neste  caso  Wagner  que,  sem  dúvida,  é  parte  da

encruzilhada  da  cultura  europeia,  na  qual  Viena,  capital  da

música, ocupa a posição central, de maneira turbulenta.

A sensação imediata de Baudelaire se aproxima, ainda que de

modo pouco óbvio, da capacidade de Wagner conduzir sua obra,

mesmo  no  declínio  da  cultura,  para  a  procura  de  um  ideal

grandioso. De maneira contraditória, no momento em que o mundo

europeu ameaça ruir, a música wagneriana se alça novamente aos

píncaros do absoluto, buscando uma redenção, um sentido no qual

o homem possa habitar plenamente, sem conflitos. Dessa maneira,

escreve o poeta:

Estaria eu autorizado a contar, a devolver com
palavras  a  tradução  inevitável  que  minha
imaginação fez do mesmo trecho, logo que eu o
escutei pela primeira vez, de olhos fechados e
que me senti, por assim dizer, elevado da terra?
(BAUDELAIRE, 2013, p. 27)

Ouvir  a  música  de  Wagner  se  assemelha  a  uma  experiência

religiosa, como também dá a entender Nietzsche, no pior sentido

da palavra, e o elemento místico que, para Baudelaire, aparece

de modo genial, o conduz à seguinte descrição:

Lembro-me de que, desde os primeiros compassos,
experimentei  uma  dessas  felizes  impressões  que
quase todos os homens de imaginação conheceram,
pelo sonho, durante o sono. Senti-me liberado dos
limites da gravidade e encontrei pela lembrança a
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extraordinária  volúpia  que  circula  em  lugares
altos. Em seguida, imaginei involuntariamente o
delicioso estado de um homem preso a um grande
devaneio em uma solidão absoluta, mas uma solidão
com um imenso horizonte e uma larga luz difusa; a
imensidão sem outro cenário senão ela mesma. Logo
experimentei  a  sensação  de  uma  claridade  mais
viva, de uma intensidade de luz crescendo com tal
rapidez,  que  as  nuances  oferecidas  pelo
dicionário  não  bastariam  para  exprimir  esse
aumento  sempre  renascente  de  ardor  e  brancura.
Então eu concebi plenamente a idéia de uma alma
movendo-se em um ambiente luminoso, de um êxtase
feito  de  volúpia  e  de  conhecimento,  pairando
acima e bem longe do mundo natural. [...] Meu
devaneio  é  muito  menos  ilustrado  por  objetos
materiais:  é  mais  vago  e  mais  abstrato.
(BAUDELAIRE, 2013, p. 29)

A vivência onírica, na qual as palavras não bastam para

descrevê-la, atesta mais do que uma falência da linguagem, mas

sua expansão indeterminada pelo reino das sensações difusas da

revelação religiosa. Wagner parece operar a transição que vai da

perdição  do  homem  até  sua  salvação  grandiosa,  divina.  No

crepúsculo de uma cultura, alçar novamente grandes voos e novos

grandes  ideais  parece  ser  uma  solução  positiva  para  a

reconstrução do homem. Nietzsche, contudo, não deixa de ressalta

o  quanto  Wagner  coloca  a  serviço  do  nacionalismo  alemão  a

grandiosidade da sua obra; o quanto, por isso, ela é a forma da

decadência. Essa forma precisa, como procedimento de persuasão

do  público,  ser  construída  com  base  no  modo  direto  de

arrebatamento e paixão. Assim, nada que insinue limites, somente

algo  grandioso  que  seja  capaz  de  exceder  a  razão  e  o

confinamento aparentemente sem saída da vida material humana.

Baudelaire destaca, na sensação que teve ao ouvir Wagner, uma

“beatitude  espiritual  física”,  “alguma  coisa  infinitamente

bela”, “uma luz intensa que alegra os olhos e a alma até o

desfalecimento”, e, o mais emblemático, “a sensação de espaço

ampliado aos últimos limites concebíveis” (BAUDELAIRE, 2013, p.

29). Wagner não deixa espaço de fora, nada existe em relação ao
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qual  também  não  pertençamos:  tudo  está  ligado  para  a

experimentação do Todo.  A figura do músico Wagner sobressai,

como pensava também Nietzsche, tal qual um grande maestro/ator,

e sua música é a mais fiel representação de seu ímpeto pelo

absoluto. Desse modo, escreve o poeta, “escutando essa música

ardente e despótica, despedaçado pelo delírio, temos a impressão

de encontrar as vertiginosas alucinações do ópio pintadas sobre

um fundo tenebroso” (BAUDELAIRE, 2013, p. 29).

Ainda sob os efeitos inebriantes dessa música, Baudelaire,

logo após os concertos de 1860 em Paris, escreve uma carta ao

mestre  e  não  se  furta  em  dizer  diretamente  que  sua  obra

representa o “grande” e impele ao “grande”. No mundo em que o

passado  não  cessa  de  fugir  das  mãos  dos  homens,  o  impulso

wagneriano  aparece  com a última  tentação  grandiosa  na

modernidade artística. Para o horror de Nietzsche, essa procura

por um novo ideal de teor metafísico é uma manifestação clara da

doença da cultura. Nesse período crítico do século XIX, a arte

vai desempenhar a mesma abstração do caráter social do homem que

a  mercadoria  produz,  no  terreno  da  economia. Ao  que  levaria

Hermann Broch a dizer que  a  l’art pour l’art e o  business is

business são “dois galhos da mesma árvore”.  Nessa situação de

impasse,  de  profunda  instabilidade  do  espírito,  até  mesmo

Baudelaire teria sucumbido à sedução de Wagner, como registrou

Benjamin, no projeto do livro das Passagens. As consequências da

adesão  à  musica  de  Wagner  parecem  expressar  o  complexo

intrincado e paradoxal da época, que oscila entre o mundo das

mercadorias,  desprovido  de  qualquer  sacralidade  e  o  mundo  da

arte,  isolado  em  sua  própria  exaltação.  O  problema  parece

existir, como talvez tenha sido o caso de Viena, quando ambos os

mundos se confundem e se interpenetram, e o domínio da estética

começa  a  forçar  entrada  no  mundo  social  e  a  fornecer  seus

instrumentos,  mas  à  sua  maneira  de  ser.  Isto  é,  de  maneira

própria, dentro da forma estética.
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Conferindo um caráter diferente de Nietzsche, Baudelaire, em

outro trecho de seu ensaio, se aproxima do filósofo, se valendo

quase das mesmas palavras:

Esse  gosto  absoluto,  despótico,  de  um  ideal
dramático,  em  que  tudo,  desde  uma  declamação
anotada  e  sublinhada  pela  música  com  tanto
cuidado que é impossível ao cantor se perder em
qualquer  silaba,  verdadeiro  arabesco  de  sons
desenhado  pela  paixão,  até  os  cuidados  mais
minuciosos, relativos aos cenários e a encenação,
em  que  todos  os  detalhes  devem  concorrer  sem
cessar a uma totalidade de efeito, tudo isso fez
o destino de Wagner. (BAUDELAIRE, 2013, p. 39)

A respeito desse cuidado nos detalhes, Nietzsche chegaria a

chamar Wagner de o “grande miniaturista da música”. Entretanto,

os detalhes, como apontou o autor de  As flores do mal, estão

submetidas ao efeito maior que, para Wagner, é a elevação rumo

ao ideal grandioso do homem e sua redenção. Franz Liszt, músico

e  amigo  de  Wagner,  publicou  em  março  de  1849  um  artigo,  no

Journal des débats, sobre  Le Tannhäuser de Wagner, onde também

enfatiza: “quanto mais a beleza dessas concepções é perfeita,

mais  ela  torna  o  ideal  acessível  à  generalizações,  mais  ela

eleva o nível dos espíritos, e mais ela aumenta o número de

almas arrebatas a esse ideal” (LISZT apud BAUDELAIRE, 2013, p.

113).  O  esforço  wagneriano,  desde  sua  busca  mitológica  nas

lendas  do  primórdio  alemão  e  também  sua  adaptação  dessas

referências  de  um  passado  autêntico  e  glorioso  ao  paradigma

cristão, como sugere Nietzsche, toda sua obra se ergue para, ao

abstrair  o  presente  na  generalização  passional  de  um  ideal,

incitar as massas no caminho da embriaguez estetizante. Não é

inoportuno lembrar o antissemitismo de Wagner que, além de todo

nacionalismo, fazia com que Nietzsche o desprezasse como perigo

e doença. O caso Wagner é substancial em revelar os problemas

que a capital da música enfrentava na virada no século até antes
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da Primeira Guerra Mundial e, com ela, a queda da monarquia.

Ainda encontramos nas páginas de Baudelaire sinais, ainda que

despercebidos pelo poeta, da dimensão crítica que a música tomou

em Wagner. Com sincero entusiasmo e certa inocência, o poeta das

ruas de Paris escreve (e não poderia escrever de forma melhor):

Eu amo esses excessos de saúde, esses transbordamentos
de desejo que se inscrevem nas obras como o betume em
chamas do chão de um vulcão, e que, na vida comum,
marcam frequentemente a fase, plena de delícias, que
sucede  a  uma  grande  crise  moral  ou  física”.
(BAUDELAIRE, 2013, p. 75)

O que não soube, certamente, era que a crise moral e física não

seria anterior, mas posterior aos “transbordamentos de desejo”.

Ou  melhor,  o  que  descreve  Baudelaire  já  está  marcado  pelas

manifestações da crise, ambas, a crise e o excesso das paixões

andavam juntos nos caminhos da história.

Nietzsche, embora mais consciente que Baudelaire, escreve a

respeito de uma conexão entre o mundo da arte, em especial a de

Wagner, com o mundo político, ambos unidos na ruína da época.

Seu  diagnóstico  lúcido  percebe  o  mesmo  movimento  da  música

wagneriana e do nacionalismo alemão que, a partir de 1870, se

organizaria no segundo Reich, sob a liderança de Bismarck. “É

algo de profunda significação”, escreve Nietzsche (1999, p. 32),

[…] que o aparecimento de Wagner coincida com o
do Reich: os dois eventos provam a mesma coisa:
obediência e pernas longas. – Jamais se obedeceu
tão bem, jamais se comandou tão bem. Os chefes de
orquestra wagnerianos, em particular, são dignos
de uma era que a posteridade um dia chamará, com
timorata reverência, de era clássica da guerra”.

E como um aviso, ainda profere essas palavras:

A  era  das  guerras  nacionais,  do  marítimo
ultramontano,  todo  esse  caráter  de  entreatos
presente na situação da Europa, pode realmente
proporcionar  a  uma  arte  como  a  de  Wagner  uma
glória repentina, sem com isso lhe garantir um

51



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

futuro.  Os  alemães  mesmo  não  têm  futuro...
(NIETZSCHE, 1999, p. 58). 

Percebendo o caos que parece governar os acontecimentos, sem que

a  razão  burguesa  lhe  ponha  a  devida  atenção,  a  profunda

interação entre o mundo da arte e o mundo da política possui

desfechos imprevistos, até mesmo incalculáveis, de que não se

pode  abrir  mão,  mesmo  que  ainda  se  acredite  tratar  de  um

problema de segunda ordem. O caso Wagner, assim como o papel da

vida estética em Viena, surge assim, na forma de drama teatral,

descolando  o  centro  organizado  da  vida  social.  O  mundo  como

teatro, como ópera, foi o destino da política vienense – isto é,

do ponto de vista do espectador burguês, uma ação sobre a qual

não se pode mais ter o controle da razão. 

O vazio ético e o resgate da estética

É Hermann Broch, em ensaio sobre o des-estilo [Un-Stil] da

arte  do  século  XIX  e  a  crise  dos  valores,  que  lança  uma

cirúrgica  análise  sobre  o  contexto  vienense  e  sobre  como  a

cultura artística nessa cidade impregnou profundamente todos os

aspectos  da  existência  social,  como  em  nenhuma  outra  cidade

europeia. Broch cria uma sintética expressão para caracterizar o

fim de século austríaco, repleta de hedonismo e dispersão num

mergulho  profundo  nos  sentimentos  individuais  e  no  gozo

estético, em meio ao turbilhão de transformação que acabaram por

trazer o progresso moderno, ainda no contexto imperial barroco,

criando, por isso, uma rede descontínua de crepúsculo e futuro;

em suma, uma situação composta por uma leveza ingênua diante dos

abismos  do  mundo  e  do  homem,  a  qual  não  poderia  ser  melhor

pensada  senão  na  ideia  paradoxal  de  um  “alegre  apocalipse”

vienense. Para Broch, o que parece decisivo no curso do século

XIX é o surgimento do elemento irracional, sentenciando de vez o
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racionalismo burguês. Ele se refere ao campo da arte, mas, se

visto de perto, esse processo pode ser compreendido no interior

amplo da cultura e que, em Viena, levaria também ao colapso da

política  parlamentar  e  legalista  do  liberalismo.  É  possível

pensar essa situação como um desgaste do procedimento racional

burguês  de  sempre  colocar  para  longe  da  vista  aquilo  que  o

desagrada; em geral, a realidade da própria condição. De tanto

esmagar as forças irracionais, tanto as do individuo quanto as

da  realidade  social,  a  moral  universal  permaneceu  apenas  um

ritual  que,  agora,  todos  se  esqueceram  de  cumprir.  Ao

racionalizar e, com isso, excluir os desejos inconfessos, criou-

se uma intensa e conflituosa relação do individuo solitário com

o mundo exterior, até o ponto em que, de maneira aparentemente

brusca, as consequências dessa fuga da realidade operada pela

razão se nos aparece como força da história, invadindo todas as

dimensões da realidade. A respeito desse momento, Broch percebe

o que já parece óbvio, desde que Freud captou o espírito da

época na psicanálise:

O  século  XIX,  tão  racional,  já  começara  a  se
irracionalizar em toda a parte, inclusive em sua
embriaguez com as máquinas e a produção. Só que
na época ainda imperava uma espécie de suspensão
feliz,  um  estado  no  qual  ainda  não  havia  se
decidido  nada  e  ainda  continuava  existindo  a
possibilidade de conter a ameaça de anarquia que
habitava no interior do irracional. A contenção
não logrou êxito, não podia lograr êxito. Pois
novos símbolos, novas linguagens são produzidas
por um novo tipo de homem, e foi este que se
anunciou  naquela  nova  arte  do  século  XIX.  A
revolução  espiritual  supostamente  restrita  à
arte,  e  por  isso  supostamente  inocente,  era
sintoma prévio de uma comoção mundial, cujo fim
ainda hoje não pode ser previsto, e os artistas
daquela  época,  eles  mesmos  […]  cheios  de
autodisciplina artística, foram os precursores do
novo  tipo  de  homem.  O  século  XX  se  tornou  o
século da anarquia mais sombria, do atavismo mais
sombrio, da crueldade mais sombria. (BROCH, 2014,
p. 148)
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Viena,  como  epicentro  desse  processo,  ainda  que  se

acreditasse uma cidade artística era, na verdade, como sugere

Broch, uma cidade da decoração. E do seu decorativismo alegre,

emergiram os problemas de ordem ética diante dos quais tanto

Broch  como  também  Musil,  e  outros  escritores  da  época,  não

passaram  indiferentes,  tanto  na  obra  ensaística  como

propriamente literária. A noção de uma Viena estética parte da

idéia de que sua natureza decorativa está ligada intimamente com

sua forma de vida social. Assim, escreve Broch, 

[…] se a decoração se mostrou legítima em algum
lugar, esse lugar foi Viena; só que justamente
essa  legitimação  é  que  é  adequada  para  o
estabelecimento e a sobrevivência de um museu.
Cumprindo  sua  obrigação  tradicional,  Viena
confundiu  capacidade  de  museu  com  cultura,  e
acabou se transformando em um museu de si mesma.
(BROCH, 2014, p. 169)

 A atmosfera do fim de século fez da cidade uma lembrança

espectral de uma época que, sem que se percebesse, foi extinta,

mas  continuou  vigorando  de  maneira  irreal,  no  conjunto  da

realidade social e política já perfeitamente ausente de sentido.

E essa condição transportava Viena e sua classe dominante cada

vez mais para o terreno da abstração, no qual as coisas perdem

de vez sua solidez tradicional, fazendo da música, herança do

passado, e a ciência, como forma moderna de vida, a linguagem

mais perfeitamente adequada para dar forma à linguagem cada vez

mais  impessoal  da  vida.  “O  que  ainda  persistia  do  Estado

austríaco”, escreve Broch, “era o esqueleto fantasmagórico de

uma teoria na qual ninguém mais acreditava” (BROCH, 2014, p.

185). A tal ponto isso se difundiu que Broch ressalta que até

mesmo o imperador Francisco José, por seu crescente afastamento

da vida política e pública do império,  era o monarca abstrato

por  excelência,  com  sua  solidão  espectral.  A  mistura  nunca
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superada de uma capital cosmopolita moderna, na qual os liberais

a quiseram transformar, sob a marca de uma cidade multinacional,

e uma capital ainda provinciana, com valores arraigados do fundo

de  seu  passado  absolutista  barroco,  fizeram  desse  lugar  uma

instável execução dos dilemas modernos, travados sempre entre o

passado e o futuro. No momento, contudo, em que a cultura perece

por não mais sustentar os avanços das novas demandas políticas,

sócias, econômicas e até cientificas, sucede então uma suspensão

histórica na qual a vivência dos homens se transforma, dentro da

própria cidade, num ambiente de sonho, onde nada parece ganhar a

efetividade de uma realidade coesa. Broch fala, portanto, dessa

época crucial como caracterizada por um vácuo de valores, no

qual os dilemas da arte ultrapassam a dimensão da obra de arte

para  constituir  de  fato  um  problema  histórico  e  de  cunho

fundamentalmente político, cujas consequências o século XX nos

preenche de exemplos. Essa tensão que jogava a todos nos ares

incertos da história fez ressurgir na forma do gozo estético a

sensação barroca de que, para viver a vida, os prazeres fugidios

eram o quinhão da plenitude a que se poderia almejar. Uma vida

marcada pelo fim estava, portanto, sujeita ao paradoxo de um

alegre apocalipse e uma sombria degradação.

Diante da condição do homem vienense, burguês e aristocrata

do  espírito,  que  substitui  o  puramente  ético  pelo  puramente

estético, e para o qual a condição da vida política é uma fonte

de  eterno  pavor  e  instabilidade,  restando  apenas  a  instinto

decorativo da vida, Broch tenta resumir o estado no final de

século vienense: 

A sabedoria de uma alma que imagina o naufrágio e
o  aceita.  Ainda  assim,  se  tratava  de  uma
sabedoria  de  opereta,  e,  sob  a  sombra  do
naufrágio  que  se  aproximava,  ela  se  tornou
fantasmagórica,  se  transformou  no  apocalipse
alegre  de  Viena.  O  que  significa,  em  última
instância,  o  encobrimento  da  pobreza  pela
riqueza,  ficou  mais  claro  do  que  em  qualquer
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lugar ou em qualquer outra época em Viena, na
época  de  sua  florescência  derradeira  e
fantasmagórica:  um  mínimo  de  valores  éticos
deveria  […]  ser  encoberto  por  um  máximo  de
valores  estéticos,  que  já  não  eram  valores
estéticos, e não podiam mais sê-lo, por que o
valor  estético  que  não  cresce  sobre  uma  base
ética é seu contrário, ou seja,  kitsch. E, na
condição de metrópole do kitsch, Viena também se
tornou a metrópole do vácuo de valores da época.
(BROCH, 2014, p. 198)

Essa  condição  de  uma  estética  esvaziada  pode  ser

compreendida num trecho de outro ensaio de Broch, no qual fica

evidente  que,  o  esteticismo  tornado  forma  de  vida,  atenta

drasticamente para a política, especialmente moderna. Pois, ele

escreve

 
“Quem  trabalhar  em  razão  do  belo  efeito,  quem  não
procura outra coisa a não ser aquela satisfação de
afeto que lhe proporciona o suspiro instantâneo do
belo, o esteta radical, portanto, poderá usar e usará
sem restrições todo e qualquer meio para alcançar essa
beleza”. (BROCH, 2014, p. 45) 

Nesse ponto ele retoma Nietzsche ao dizer que essa é a ambição

do  ator,  que  exerce  na  sua  própria  existência  de  homem  a

estetização  da  vida.  Uma  vida,  portanto,  feita  de  máscaras

substituíveis sob um fundo inteiramente esvaziado de substância

e cuja finalidade maior é o efeito produzido.

O  mútuo  pertencimento  que  liga  a  estética  e  a  moral,

terminando no destino político, é a marca que funda a estética

moderna  e  que,  em  Viena,  subiu  ao  palco  para  uma  encenação

exemplar. Em O homem sem conteúdo, Agamben não deixa que passe

indiferente  essa  relação,  cuja  repercussão,  para  além  do

pensamento  sobre  a  obra  de  arte,  incide  violentamente  na

constituição anímica do homem, isto é, do esteta, e, por isso,

também garante consequências inquietantes para o individuo e sua

existência social. O fato que nos leva a considerar a estética

em  íntima  conexão  com  a  moral  reside  na  percepção  de  que  o
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surgimento de uma é sintoma da decadência da outra. Isto é, no

momento  em  que  a  arte  garante  sua  autonomia  enquanto  espaço

próprio e privilegiado do fazer humano, já se estaria no caminho

irreversível  que  aplaca  toda  a  tradição  moral  que  se  possa

garantir como um valor universal e, portanto, comum a todos de

uma comunidade. Esse acontecimento talvez seja a origem daquilo

que conhecemos como modernidade, na relação do individuo com o

mundo. Uma obra de arte nunca foi, sob essa perspectiva, apenas

uma  fruição  inocente,  diante  da  qual  não  haveria  maiores

consequências. A partir dela, qualquer que seja, colocamos em

cheque  a  organização  geral  da  sociedade  e,  principalmente,  a

condição do homem que, segundo essa orientação, se afasta cada

vez  mais  para  sua  subjetividade,  seja  como  artista  ou  como

espectador,  sem  que  haja  alguma  base  comum  na  qual  possa  se

reconhecer. A arte produzida ou o mundo exterior estão sempre em

desacordo com o homem particular, não criam com ele nenhum laço

de identidade. Tudo para ele é sempre estranho, sempre Outro. E

é nesse sentido que a estética penetra mais duramente na crise

moral que marcou o início do século XX. Ela nada mais é do que a

forma por excelência de descontinuidade do homem com o mundo. A

partir  dela,  estamos  colocados  num  vácuo  que,  ao  menor

movimento, escapa de nossas mãos.

Preocupado com a origem do homem de gosto, no século XVIII,

Agamben comenta algo que serve especialmente para o contexto do

cidadão cultivado de Viena e da condição da arte em geral; ele

diz:

O  bom  gosto  não  tem  apenas  a  tendência  a  se
perverter e se degenerar no seu oposto; isto é,
de  algum  modo,  o  próprio  princípio  de  toda
perversão  e  sua  aparição  na  consciência  parece
coincidir com o início de um processo de inversão
de todos os valores e todos os conteúdos. [...]
Perto do fim do século XVIII, os homens começam a
olhar  o  gosto  estético  como  uma  espécie  de
antídoto do fruto da árvore do conhecimento, o
qual,  após  ter  sido  experimentado,  torna
impossível a distinção entre o bem e o mal. [...]
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Avança  a  idéia  de  que  existe  um  secreto
parentesco entre a experiência da arte e o mal
[...] (AGAMBEN, 2012, p. 50)

O nexo obscuro que a cultura vienense da virada do século

estabelece entre a arte e a moral tem sua origem no próprio

estatuto autônomo da arte, na mais original experiência estética

que,  na  modernidade,  foi  o  grande  tesouro  guardado  a  sete

chaves,  até  que  também  entrasse  em  colapso  a  partir  das

vanguardas do século XX. O que se produziu, como Agamben comenta

a respeito do sobrinho de Rameau, da peça de Diderot, o perfeito

homem  de  gosto,  um  esteta  radical,  foi “um  homem  de  gosto

extraordinário  e  um  canalha  ignóbil”  (AGAMBEN,  2012,  p.  52),

alguém que perdeu todas as referências éticas mas que, por uma

inclinação  do  seu  espírito  descolado  da  realidade  social,

tornou-se  um  vazio  moral  capaz  de  vivenciar  a  arte  como  a

própria vida. 

O gosto agiu como uma espécie de gangrena moral,
devorando  qualquer  outro  conteúdo  e  qualquer
outra  determinação  espiritual,  e  se  exerce,  no
fim, no puro vazio. O gosto é a sua única certeza
de  si  e  a  sua  única  autoconscência:  mas  essa
certeza é o puro nada, e a sua personalidade é a
absoluta impessoalidade. (AGAMBEN, 2012, p. 52) 

O homem sem conteúdo de que fala Agamben é aquele para o

qual a experiência da arte se tornou, tanto para quem a faz

quanto para quem observa e frui, um eclipse de toda presença do

mundo, seja divina e religiosa, seja social e moral, e, nesse

sentido, ocultado pela grandiosidade do que é belo e da nobreza

daquilo que é estético, esse homem conhece apenas, ainda que a

negue pela sua própria condição de arte, um vazio de si e do

mundo. Esse puro nada é a única ligação que ele possui com o

mundo,  dentro  da  estética.  Contudo,  no  campo  da  existência

humana geral, o homem sem conteúdo é, na verdade, o homem sem

qualidades, de que fala Robert Musil, como consequência final da
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dissolução  de  todo  e  qualquer  valor.  Ulrich,  ao  disparar  a

pistola violentamente sobre o piano, dá sinais de que toda a

cultura produzida em Viena, além de girar sobre si mesma, sem

qualquer  sentido  aparente,  ignora,  tanto  na  música  como  no

teatro, a condição de absoluto esvaziamento. O que o homem sem

qualidades  não  suporta,  e  por  isso  se  mantém  com  cético

distanciamento diante da vivência musical de seus amigos, é a

degradação moral da nova época que, sem qualquer determinação,

insiste  em  pairar  de  modo  inconsequente  em  suspensão,  na

exaltação  de  uma  completa  esterilidade  estética,  sem  a

capacidade de produzir um gesto ético que seja eficaz contra a

catástrofe nem tão subterrânea e, com isso, sem construir uma

nova possibilidade de vida.

O  espelho  de  uma  Viena  estética  é  uma  eterna  fonte  de

perplexidade,  que  leva  a  inércia,  e  de  horror,  que  leva  à

negação,  uma  forma  política  da  mesma  inércia.  O  homem  sem

qualidades parece transitar entre ambas; sendo fruto legítimo da

crise da cultura, ele é o único que, dentre todos os outros, é

capaz de olhar para o reflexo desse espelho e não fugir para a

terra prodigiosa da beleza. Quando Hermann Broch escreve sobre o

problema da arte ter se tornado, ele mesmo, um problema ético”,

ele se encontra no mesmo lugar em que está a obra de Musil, para

o qual a ética é o elo que liga a arte ao mundo. A respeito

disso,  ele  faz  uma  anotação  em  seu  diário  onde  escreve  que

“Desde minha juventude, tenho considerado a estética como uma

ética”7 (MUSIL, 2009, p. 336, tradução do autor). Talvez até mais

do que isso: é possível pensar a obra de Musil como, ela mesma,

uma construção ética de alternativa para o mundo. Nesse sentido,

o gesto do homem sem qualidades é puramente estético, mas se

lança para além da experiência estética.

Olhar  para  a  realidade  que,  em  Viena,  aparece  como  uma

irrealidade, não é assentar-se sobre ela, mas compreender, por

7 “desde mi juventude he considerado la estética com una ética”.

59



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

essa mesma natureza fantasmática, o espaço que essa realidade

abre rumo ao desconhecido. Oposto é o ato do burguês vienense

que encontra na arte o refúgio para evitar, até que tudo esteja

para sempre perdido, o olhar para o que o atormenta, como um

fantasma. “Porque”, como percebeu Broch, “um espelho que mostra

o vácuo é uma coisa sinistra, e o homem, embora possa viver no

vácuo, não suporta sua visão” (BROCH, 2014, p. 160). O gesto sem

qualidades que vemos em Musil é aquele que não apenas suporta a

visão do puro nada do que se apresenta como a forma de vida

subjacente, mas, de maneira radical, assume o nada como aquilo

que  possui  de  mais  próprio,  sem  subterfúgios,  sem  qualquer

beleza. Não quer, com isso, encorajar o aprofundamento do vazio

da vida moderna, mas quer, ao contrário, encontrar, nele mesmo,

uma nova potência ética.
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Resumo:  A bohème reunia toda sorte de “desclassificados” a que
os  simbolistas  franceses  tinham  orgulho  de  reivindicar  e
pertencer.  Fruto  do  grande  cisma  no  interior  da  cultura
europeia, buscava na afirmação de certas práticas o orgulho de
estar  acima  do  tipo  burguês.  Como  isso  se  refletiu  na  arte?
Aprofundando-se radicalmente sua autonomia desprovida de valores
comuns.  Este  artigo,  primeiramente,  explora  dilemas  de  um
Stéphane  Mallarmé  conectado  com  tais  questões.  No  segundo
momento realiza leitura da posição filosófica de Czesław Miłosz,
poeta polonês que argumenta contra essa nova forma de arte.

Palavras-chave: Poesia moderna; Stéphane Mallarmé; Crise da
arte;  Czesław Miłosz.

Abstract:  The  bohème consisted  of  all  sort  of  "disqualified"
people that French Symbolists claimed to be proud of belonging
to.  Born  of  the  great  schism  within  European  culture,  they
sought  the  pride  of  being  above  the  bourgeoise  in  the
affirmation of certain practices. How did it reflect on art? By
radically expanding its autonomy, devoid of common values. This
article begins exploring Mallarmé's dilemmas about such issues,
and then goes on to consider the philosophical stance of Czesław
Miłosz, Polish poet who argued against this new form of art.

Keywords: Modern  Poetry;  Stéphane  Mallarmé;  Art  crisis;
Czesław Miłosz.

Como se deu que ser poeta no século XX signifique adestrar-se em
todo tipo de pessimismo, sarcasmo, amargura, dúvida?

Czesław Miłosz

 A química da obra de arte renunciou à perseguição dos longos fracionamentos
que detêm os corpos puros e à preparação dos cristais que só podem ser

construídos e crescer na calma. Ela se devotou aos explosivos e aos tóxicos.
Paul Valéry

Cette bohème-là, c’est mon tout, ma richesse
Charles Baudelaire
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I

Em poucas décadas muita coisa mudou no panorama francês de

fins do séc. XIX. Sendo o fator mais decisivo a hegemonia das

ideias científicas e do progresso civilizatório. A filosofia é

deixada  de  lado  para  a  criação  da  sociologia  unificadora  de

Augusto Comte; nas cidades temos o experimento urbanístico do

barão  de  Haussmann,  que  praticamente  inventou  a  periferia  ao

demolir casas dos trabalhadores no centro de Paris e transferi-

las  para  bairros  distantes;  na  política  o  avanço  brutal  da

colonização  em  África,  ocupando  o  norte,  leste  e  centro  do

continente africano; e na literatura há o desvio do realismo

para  outro  movimento,  mais  radical,  mais  fechado,  mais

doutrinário  –  o  naturalismo.  As  novas  ideias  passeiam

triunfalmente nas ruas e nos  boulevards, sempre orgulhosas de

si,  enquanto  pintores/  poetas  mirrados,  e  sem  dinheiro

(frequentemente),  fecham  os  olhos  para  sonharem  com  um  mundo

perdido qualquer. Alguns se suicidam, outros vendem seu talento

para  os  jornais,  alguns  caem  na  solidão  absoluta  etc.  No

princípio  do  desenrolar  acelerado  da  época  temos  Charles

Baudelaire, Gérard de Nerval... No fim dela temos a morte de

Stéphane Mallarmé.

Se em Charles Baudelaire a poesia ocupava “mais ou menos o

lugar de sempre” (CALASSO, 2012, p. 288), como para Horácio ou

Racine, no caso de Mallarmé há uma transformação. O que antes em

Baudelaire tinha sido atmosfera, estado de espírito, em Mallarmé

tornara-se método. “Um livro não começa nem termina: no máximo

ele simula”8, é uma frase de Mallarmé que Baudelaire nunca teria

levado  realmente  a  sério.  Porque  em  Baudelaire  o  projeto  de

8 “un livre ne commence ni ne finit : tout au plus fait-il semblant” (Le
livre).
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escrever um grande livro teve extensão e largura bem definidas.

Mas, em Mallarmé, ganha as proporções do ideal – como no “Fauno”

que abandona as ninfas e aspira pela essência mesma de Vênus,

como quando escreve que a “Beleza” é um pretexto para seguir em

direção à “Poesia” (MALLARMÉ, 2014, p. 24). A literatura é uma

operação de transposição do fato ao ideal. Admitir a suficência

do fato,  para alguém como ele (fin-de-siècle) que  não crê num

deus9, seria admitir que a cadeia arbitrária de acontecimentos é

tudo que resta ao espírito. Os romances naturalistas, cuja base

é a força do enredo, seriam o destino da literatura, ou seja,

ela  poderia  ser  confundida  com  o  palavrório  de  notícias  do

jornal.  Seria  reduzida  a  um  simples  documento.  (Paixão  dos

positivistas franceses, horror dos decadentistas). Nada causava

mais desespero em Mallarmé do que a trivilidade do cotidiano,

tão  tematizada  pelo  realismo  francês,  desprovida  de  uma

significação,  um destino, que fosse sublime e inalcançável. A

variedade das intuições de Baudelaire, poeta cujo espectro de

interesses ia mais longe, foram melhor sistematizadas no projeto

de  Mallarmé.  Isso  não  significa  que  Mallarmé  tenha  tido  um

projeto-sistema, mas que apanhou as iluminações baudelairianas

em  proveito  próprio.  Quando  diz  da  tragédia  de  Swinburne

(MALLARMÉ, 1891, p. 232, tradução do autor): “[...] traçada com

impecáveis linhas sobre o modelo antigo, mas inspirada num sopro

de agora”10, ele está referindo-se explicitamente à formulação de

Baudelaire no pintor da vida moderna.

Baudelaire utiliza de exemplo o pintor C. G. (Constantin

Guys),  um  pintor  menor,  ao  invés  dos  acadêmicos  e  dos

consagrados, para dizer que a arte moderna é a arte que une

transitório com o eterno. Se antes Arte = Eterno, agora Arte =

9 “Mas antes de ter acesso àquele 'significante fechado e secreto', que iria
ser a sua obra inteira, Mallarmé havia passado por uma feroz, silenciosa,
prolongada  dramaturgia  mental,  culminando  numa  'luta  terrível  com  aquela
velha e malvada plumagem, felizmente abatida, Deus'” (CALASSO, 2004, p. 77).
10 “[...]  tracée  avec  d’impeccables  lignes  sur  le  modèle  ancien,  mais
s’inspirant d’un souffle de maintenant”.
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Eterno + Transitório. Antes pintava-se a natureza, o rosto, o

mito. Agora as cidades mudam muito rapidamente, assim como os

gostos e as visões das coisas, então torna-se necessário sair às

ruas  pela  manhã  e  escrever/pintar  à  noite,  entre  os

livros/quadros, para ir assimilando um elemento no outro.

O que significa dizer que um duro golpe arremessou para

longe toda estabilidade do conceito clássico e neoclássico de

arte.  No  desespero  do  chão  incerto  em  que  agora  os  artistas

pisavam houve quem preferisse negar e refugiar-se no passado,

houve quem desejasse crer apenas no folhetim diário de notícias

e de contos bem descritivos. Já o efeito que isso causou nos

mais visionários poetas e pintores foi de radicalizar tanto do

lado  eterno  como  do  provisório:  um  apego  cheio  de  paixão  no

antigo navio que, a qualquer momento, daria sinais de naufrágio.

A  solução  encarada  por  alguns  simbolistas  foi  pôr  dúvida  na

realidade para torná-la menos real. Com isto estaria melhor e

mais seguro o lugar do eterno.

Charles Baudelaire, ainda antes, por sua vez, não percebia a

realidade como teia de ilusões, o mundo como “miragem brutal”,

embora pudesse sentir isso uma hora ou outra. Mallarmé mencionou

ter encontrado a Beleza após encontrar o Nada. Estava convencido

do Nada. Ao menos desde 1866 quando de sua crise em Cannes, onde

assistiu, diz-nos, “[...] a terrível visão de uma obra pura”11

(MALLARMÉ,  1995,  p.  380,  tradução  do  autor). Na  semana  que

passou em Cannes o poeta tomou conta de que Deus não existia,

nem de que havia qualquer realidade na religião. Mas negou-se a

cair naquela espécie de niilismo dominante da matéria: “Sim, eu

sei, não somos nada além de formas vácuas da matéria, mas somos

bem sublimes, já que inventamos Deus e a nossa própria alma”

(MALLARMÉ, 1995, p. 297-298, tradução do autor)12. Estava seguro

11 “[...] Arrivé à la vision horrible d'une Oeuvre pure”.
12 Em carta à H. Cazalis 28 abril 1866 (MALLARMÉ, 1995, p. 297-298): "Oui, je
le  sais,  nous  ne  sommes  que  de  vaines  formes  de  la  matière,  mais  bien
sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami! Que je
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do poder da imaginação para animar as marionetes de carbono e

amoníaco  que  somos  nós  mesmos.  Dentre  o  arsenal  de  armas

encantatórias temos o poder da palavra. Se ela estava gasta,

falsificada  pela  língua  utilitária  dos  jornais  e  dos

naturalistas, Mallarmé havia aprendido com Edgar Allan Poe uma

contraparte. Provocar o efeito. Nisto reside o ponto de partida

para a colocação de construir o efeito das coisas ao invés de

pintá-las.  “Jamais  oferecer  o  objeto,  mas  sim  a  sua

ressonância”,  diz-nos  Calasso  (2004,  p.  83).  O  poeta  desenha

então o perímetro destinado a eternizar a poesia, embora tivesse

consciência de que o transitório havia crescido o bastante para

devorar mais e mais rapidamente do que Baudelaire supunha. Não

importa. Afastado do mundo ele precisava construir a Obra com

paciência  e  devoção,  enquanto  as  mercadorias  eram  pensadas,

fabricadas, distribuídas e consumidas pelo público. Enquanto a

matéria envelhecia e perecia. Mallarmé agarrou-se na ideia de

que há um Poema a ser escrito, um Poema-Mãe, localizado depois

do  Nada,  de  onde  tudo  toma  forma,  generalidade  da  qual  toda

poesia deriva.

O primeiro momento da crise, que às vezes também é chamada

de  “crise  de  Tournon”,  coincide  com  a  escrita  dos  versos  de

“Herodíade”  [Hérodiade],  em  que  recupera  o  mito  bíblico  de

Salomé  para  uma  perspectiva  historicamente  nova.  O  plano  de

Mallarmé  é  o  de  extrair  as  noções  transcedentais  e  firmar  o

poema como uma experiência do humano e do mistério. Herodíade é

a dançarina cuja força da beleza é irmã da destruição (o poema

funde mãe e filha numa só). Ao mesmo tempo seu corpo é intocado,

símile  do  puro,  uma  pálida  névoa  incrivelmente  alheia  e

veux  me  donner  ce  spectacle  de  la  matière,  ayant  conscience  d'elle,  et,
cependant,  s'élançant  forcenement  dans  le  Rêve  qu'elle  sait  n'être  pas,
chantant  l'Ame  et  toutes  les  divines  impressions  pareilles  qui  se  sont
amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le Rien qui
est la vérité, ces glorieux mensonges! Tel est le plan de mon volume Lyrique,
et  tel  sera  peut-être  son  titre,  La  Gloire  du  Mensonge,  ou  le  Glorieux
Mensonge".
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constituída  para  a  impressão  da  contemplação.  A  força  de

Herodíade reside na pureza e na virgindade – não porque o autor

desejasse cristinalizá-la, antes porque arquitetou em sua imagem

a  imagem  do  Nada.  Ao  olhar-se  no  espelho  o  reflexo  apenas

desmente o fútil entorno: “Ó espelho!/ Água fria pelo tédio na

tua moldura gelada”13 (MALLARMÉ, 2014, p. 69, tradução do autor).

O  contraponto  do  Nada  de  Herodíade,  no  entanto,  é  a

representação do Belo ideal. Herodíade sente horror ao perceber

o toque dos próprios cabelos sobre a pele. A realidade fútil

corrompe a beleza; a matéria e as sensações degradam e arrastam.

O ideal é o único veículo para a plenitude, vizinha do mesmo

Nada. O ideal destrutivo é petrificante e quer escapar do tempo.

Há  uma  lógica  oculta  que  compete  destruição  com  permanência,

pois o paradoxo que rege Herodíade é o desejo de destruir o

transitório e o impermanente. As sensações corporais (fugazes),

portanto, agem no campo inimigo. Por isso diz (MALLARMÉ, 2014,

p.  72,  tradução  do  autor):  “Me  creio  só  em  minha  monótona

pátria”14. Farta das coisas do mundo, que aprisiona a tudo e a

todos  dentro  da  finitude,  Herodíade  possui  como  única

alternativa  esperar  por  algo  ainda  não  conhecido15(MALLARMÉ,

2014, p. 73). Guardando a beleza apenas para si própria, como a

certa altura do diálogo, em tradução de Dante Milano (MALLARMÉ,

2004, p. 329):

N.

Comment, sinon parmi d'obscures

Épouvantes, songer plus implacable encor

Et comme suppliant le dieu que le trésor

De votre grâce attend ! et pour qui, dévorée

D'angoisse, gardez-vous la splendeur ignorée

Et le mystère vain de votre être ?

13 “O miroir!/ Eau froide par l'ennui dans ton cadre gelée”.
14 “Je me crois seule em ma monotone patrie”. 
15  “J'attends une chose inconnue”.
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H.

Pour moi.

A.

Como, senão em meio a obscuras

Ânsias, imaginar como implacável seja

E suplicante o deus que o tesouro deseja

De tuas graças! E para quem, devorada

De angústias, guardarás a beleza ignorada

E o vão mistério do teu corpo?

H.

Para mim! 

Na  leitura  de  Yves  Bonnefoy,  que  é  acompanhada  da

interpretação do que seria “cavar o verso”  [creuser le vers],

nos termos de Mallarmé, Herodíade representa o sonho desiludido

de uma busca da palavra em dotar de sentido o mundo e as coisas.

Quando a visão medieval chega completamente ao fim, a visão de

que  as  flores,  por  exemplo,  possuem  um  significado  pleno,

interna  e  externamente,  o  Nada  transforma  tudo  em  domínio

próprio.  Qualquer  sentido  intrínseco  desaparece.  A  solução

buscada por Mallarmé foi a de “cavar o verso” até encontrar a

presença da Ideia, a “noção pura” e essencial que une ao invés

de desunir: “[Com a] noção pura, de fato , a coisa pode se

identificar ao vocábulo”16(BONNEFOY, 2011, p. 401, tradução do

autor). O drama autêntico da mesma crise é reconhecer depois que

não há nos versos cavados mais que uma fossa vazia (BONNEFOY,

2002, p. 72-3). Porque no fim das contas o poema se atraca na

própria subjetividade do poeta. Não existe o abandono ao mar

revolto do Ser, mas unicamente o sonho delirante de um único

homem separado do mundo, cônscio de que, numa cultura instável,

não  seria  possível  uma  arte  estável.  Futuramente  Mallarmé

16 “Notion pure, en effet, la chose peut s'identifier au vocable”. 
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renunciaria os “primeiros sonhos”, como diz Bonnefoy, em nome do

projeto da despersonalização completa. Marcos Siscar iria além,

convertendo a “crise de Tournon” para algo mais que a virada de

Mallarmé, ele a denomina de “uma passagem para a crise” (2010,

p. 75). Crise da qual o poeta não mais se libertaria.

Agarrar O POEMA torna-se o horizonte e a tarefa. De tal

maneira que, antes de morrer, Mallarmé solicitou à mulher e à

filha que, fosse como fosse, queimassem tudo que tinha escrito

em vida. Para o poeta tudo havia sido fracasso e perda, pensava

assim enquanto chorava e jurava que dentro dele, escondido por

detrás  da  muralha  de  silêncio,  havia  algo  realmente belo  e

perfeito a ser dito.

O silêncio foi a herança que pensou ter deixado. Uma obra

moderna foi o que de fato deixou. No meio dela as pistas com mil

visões do Eterno e do Poema. O desespero autêntico de Mallarmé

foi o último fôlego da poesia ainda inteiramente confiante na

existência da sua metade eterna. Nenhuma gota de niilismo nesse

aspecto.  Apenas  o  desespero,  último  trunfo  do  Poema  e  sinal

formidável de fé humana. No centro da conferência que deu em

Oxford, no ano de 1894, ele nos diz, afirmativamente, “Sim, a

Literatura existe e, se quiserem, sozinha, excetuando-se tudo.”17

JAMAIS

QUAND BIEN MÊME LANCÉ DANS DES CIRCONSTANCES
ÉTERNELLES

DU FOND D’UN NAUFRAGE

[…]

17 A conferência chama-se "A música e as letras" [La Musique et les Lettres]
e é facilmente encontrada na internet. "–Oui, que la Littérature existe et,
si l'on veut, seule, à l'exclusion de tout".
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JAMAIS

MESMO QUANDO LANÇADO EM CIRCUNSTÂNCIAS

ETERNAS

DO FUNDO DE UM NAUFRÁGIO

Anos depois, neste famoso [Un Coup de dés] o poeta monta o

cenário de naufrágio onde um sujeito hesita em lançar seus dados

sob o céu estrelado, por cima do mar revolto18. Dos projetos mais

ambiciosos foi este o verdadeiramente concluído. Nele arquiteta-

se  o  plano  bem  feito  de  libertação  completa  do  “eu”,  da

supressão do “eu” e de toda consciência pessoal. Mallarmé havia

dito que desejava criar pelo método da eliminação. Ocorre que a

visão de mundo – fundada desde o princípio da crise em Tournon –

que  o  poeta  constituiu  com  minúcia,  esperança  e  desespero,

possuía  uma  fraqueza  irreparável:  o  absoluto  possível,  que

deveria  emergir  do  texto,  o  absoluto  em  plena  existência

provisória, necessitava da abolição do acaso (próprio do “eu”).

O acaso impedia as vias de realização DO LIVRO. O acaso, o eu, a

circunstância.

A  negação  de  si  mesmo  é  a  condição  prévia  à
criação  da  obra  e  à  ressurreição  à  verdadeira
vida, que não é a imortalidade do eu no mais além
mas o ato pelo qual o infinito absorve o acaso e
fixa-o  numa  constelação:  uma  figura,  uma
configuração em rotação. (PAZ, 2009, p. 193-4)

É como aparece no ensaio de Octavio Paz sobre Mallarmé e o

soneto em ix. Daí resulta uma crise irreparável, porque tudo

leva às aporias modernas. Paul Valéry testemunha que no fim da

vida o poeta retorna aos momentos inconclusos de “Herodíade”,

18 Para  uma  leitura  minuciosa  do  poema  nós  sugerimos  o  incontornável
“L’archive du Coup de dés – Étude critique sur la réception d’Un coup de dés
jamais  n’abolira  le  hasard,  de  Stéphane  Mallarmé,  1897-2007” de  Thierry
Roger, publicado em 2010.
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aquela fase em que pela primeira vez revelou-se-lhe a Ideia,

para demover todos os sinais do acaso, para aplicar a geometria

nova que havia descoberto. Mas “É possível que a poesia apenas

tenha respondido em sua forma habitual [...]”, escreve Bonnefoy

(2002,  p.  44,  tradução  do  autor),  “[...]  tanto  por  meio  das

trevas  como  do  resplendor  [...]”,  a  quem,  por  fim  “[...]

desejava dar-lhe todo o rigor de uma álgebra”19. Não é por acaso

que  o  destino  de  Mallarmé  fosse  escolher  o  silêncio.

Dolorosamente.  A  existência  do  Nada,  pelo  menos,  continua

garantida. Enquanto houver o Nada o sonho do Poema não poderá

ser desperto.

II

Czesław  Miłosz  é  tido  por  muitos  como  o  maior  e  mais

importante poeta da Polônia no pós-guerra. Em 1983 realiza uma

série  de  palestras  na  Universidade  de  Harvard  cujo  ponto  de

partida sintetiza-se na pergunta: o que trouxe de novidade o

século XX às formas poéticas? Trouxe principalmente o seu “tom

sombrio”.  Já  bem  longe  daquele  “grande  tom  do  século  XVII”

falado  por  Auerbach.  A  expressão  repetida  pelo  autor  em

praticamente todas as conferências é “tom sombrio”, “tonalidade

sombria”.  Para  este  a  poesia  contemporânea  dá  notícias

fundamentais sobre o estado de espírito humano. O pensamento de

Miłosz  ampara-se  inicialmente  na  raíz  cristã-romântico-

simbolista contra o positivismo e a supremacia da matéria sobre

a alma. Assim como na revisitação aos temas de despedida dos

mitos e desencantamento do mundo. “A arma atômica trouxe consigo

uma possibilidade que parecia inteiramente inverossímel, isto é,

a destruição da Terra” (MIŁOSZ, 2012, p. 86). É então que a perda

19 “Es posible que la poesía sólo respondiera em su forma habitual, tanto por
medio de la tiniebla como del resplandor, a quien quería darle todo el rigor
de un álgebra”.
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dos  mitos  significa  a  perda  da  infância  da  humanidade  e  o

desamparo completo do poema – segundo ele, a natureza do poeta

tem algo de infantil. Ideia que já encontramos em Novalis e no

romantismo alemão. Miłosz distingue-se ao situar o poeta-criança

no mundo que agora tornara-se adulto: “havendo tomado a ciência

como  guia  a  espécie  humana  agora  alcança  a  maturidade?  É

provável” (MIŁOSZ, 2012, p. 87). A humanidade envelheceu muito no

século XX, e isso será irreversível até que ela volte ao encanto

das coisas. Por ora, os descendentes da  bohème permanecerão no

beco das trágicas inquietações modernas, despojado da “grande

família humana” – expressão de outro autor de origem polonesa;

impotentes e sem verdade alguma a transmitir ou a relegar. “O

poeta do séc. XX é uma criança treinada no respeito à nudez dos

fatos  por  adultos  iniciados  de  forma  excepcionalmente  cruel”

(MIŁOSZ, 2012, p. 87), “A diferença fundamental entre os séculos

XIX  e  XX  consiste  talvez  no  cruzamento  de  um  certo  limiar:

coisas  demasiado  atrozes  de  se  pensar  não  pareciam  possíveis

outrora” (MIŁOSZ, 2012, p. 85). Com o século XX a Europa se

descobriu capaz de massacrar tanto [os outros europeus] quanto

já fazia há séculos nas colônias. Foi a revelação súbita de um

reflexo/ auto-retrato que o narcisismo ocidental sempre tentou

ocultar de si mesmo. Agora encontravam-se pelas ruas do velho

mundo os náufragos e sobreviventes: “E eles parecem [pareciam]

os  náufragos  e  os  sobreviventes  de  todos  os  naufrágios  e

guerras”  (BERARDINELLI,  2007,  p.  164).  Hesitante  entre  a

nostalgia de reinos perdidos e o desaparecimento dos leitores e

espectadores,  a  voz  do  poeta  não  embargou-se.  Foi  cortada.

Depois  de  citar  alguns  versos  de  Wisława  Szymborska,  conclui

Miłosz (2012, p. 79): “a poesia [já] não é mais que um sussurro

interrompido, um riso que logo emudece”. É então que ao pousar

os  olhos  no  miolo  da  tradição,  ao  invés  de  confortarem-se,

poetas enchem-se de angústia. O classicismo guarda os antigos

significados  da  arte,  mas  a  realidade  circundante  tornou-se
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estéril.  O  porto  seguro  do  classicismo  continua  firme,

duradouro,  ancorado  nos  grandes  livros  da  história,  porém  a

cidade  por  detrás  do  porto  tornou-se  uma  cidade  fantasma.  A

única solução para as velhas formas é apelar ao contorcimento

barroco. W. H. Auden logo em 1947 publica  A era da ansiedade,

cujo  subtítulo  é  nada  menos  que  “écloga  barroca”.  Na  outra

margem  do  atlântico,  Lezama  Lima  investiga  o  singular

barroquismo latino-americano, o mais plenamente realizado, como

dizia. Toda aparição do clássico no pós-guerra surge disforme.

Todavia  ele  resiste,  porque,  “o  classicismo  é  um  paraíso

perdido, […] pressupõe uma comunhão de crenças e sentimentos que

unem o autor e seus receptores” (MIŁOSZ, 2012, p. 38). Em outra

ocasião também escreve Miłosz (2012, p. 38): “Sempre se impõe de

novo, portanto, ao menos a mim, a seguinte questão profissional:

como  um  poeta  de  hoje  deve  lidar  com  o  classicismo?”. Na

tradição norte-americana encontramos o epíteto de Pound “faça-o

novo” “faça o novo” [make it new] como contraponto ao clássico.

Miłosz prefere seguir outra via e contrapô-lo singularmente ao

realismo.

O clássico é o campo da convenção. Quando falamos dele nós

falamos do tratado comum em que os poetas se mediam e circulavam

por entre as esferas do artístico. O que existe para além do

tratado?  Toda  uma  realidade  que  se  move,  que  se  recria,  e

inventa novas coisas com o avançar das datas. O dilema crucial

que  enfim  domina  o  poeta  moderno  é:  continuar  seguro  na

tradição/ obter maior (mais comunicável) ressonância estética ou

procurar  nomear  o  novo,  o  que  ainda  não  foi  transformado  em

palavras? Aquilo que, em última análise, ainda não é considerado

poético ou matéria de poesia? Charles Baudelaire foi o primeiro

a utilizar termos urbanos no poema, e vários outros tipos, como

“cérebro”  [cerveau] por exemplo. O que gerou diversos embates.

“Esta é uma longa história de querelas com a ruptura das formas

existentes e sua imediata coagulação em formas tão 'artificiais'
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quanto as anteriores (MIŁOSZ, 2012, p. 103). Czesław Miłosz cita

um poema próprio de 1957 para ilustrar seu posicionamento diante

da questão (2003, p. 43-45):

Nie więcej

Powinienem powiedzieć kiedyś jak zmieniłem
Opinię o poezji i jak się stało,
Że uważam się dzisiaj za jednego z wielu
Kupców i rzemieślników Cesarstwa Japonii
Układających wiersze o kwitnieniu wiśni,
O chryzantemach i pełni księżyca.

Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany
Opisać, jak w podwórzu witką drażnią pawia
I z tkaniny jedwabnej, z perłowej przepaski
Wyłuskać ociężałe piersi, czerwonawą
Pręgę na brzuchu od zapięcia sukni,
Tak przynajmniej jak widział szyper galeonów
Przybyłych tego ranka z ładunkiem złota;
I gdybym równocześnie mógł ich biedne kości
Na cmentarzu, gdzie bramę liże tłuste morze,
Zamknąć w słowie mocniejszym niż ostatni grzebień
Który próchnie pod płytą, sam, czeka na światło.

Tobym nie zwątpił. Z opornej materii
Co da się zebrać? Nic, najwyżej piękno.
A wtedy nam wystarczyć muszą kwiaty wiśni
I chryzanetmy i pełnia księżyca.

Não Mais

Preciso contar um dia como mudei
Minha opinião sobre poesia e por que
Me considero hoje um dos muitos
Mercadores e artesãos do Império do Japão
Compondo  versos sobre a floração da cerejeira,
Sobre crisântemos e a lua cheia.

Se eu pudesse descrever as cortesãs
De Veneza, como incitam com uma vareta o pavão no
pátio
E desfolhar do tecido sedoso, da cinta nacarina
Os seios pesados, a marca
Avermelhada no ventre onde o vestido se abotoa,
Ao menos assim como as viu o dono das galeotas
Arribadas aquela manhã carregando ouro;
E se ao mesmo tempo pudesse encerrar seus pobres
ossos
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No cemitério, onde o mar oleoso lambe o portão,
Em palavras mais duráveis que o derradeiro pente
Que entre carcomas sob a lápide, só, espera pela
luz

Não duvidaria. Da resistência da matéria
O que se retém? Nada, quando muito o belo.
Então devem nos bastar as flores de cerejeira
E os crisântemos e a Lua cheia. 

Desta vez o que nos interessa é a sugestão teórica do poema.

De  início  ele  retorna  ao  ambiente  do  Japão  imperial  onde  os

versos faziam parte da existência das pessoas comuns. Na segunda

estrofe  volta-se  para  o  quadro  italiano  de  Carpaccio  que

descreve cortesãs à beira do mar. E por fim, a estrofe final,

conclui  algo  revelador  num  diálogo  colorido  de  paisagens  e

perfumes.

“Não  mais”  é  um  protesto  pela  separação  do  belo  e  do

verdadeiro.  Traduzir  a  realidade/  a  “mímesis perfeita”  é

impossível – “A descrição das cortesãs no poema está inserida

entre 'Se eu pudesse' e 'Não duvidaria'. E a dúvida provém do

fato de que a matéria resiste à posse amorosa do verbo” (p.

110). Miłosz define a poesia como “uma busca apaixonada pelo

real”, em diversos momentos, porém tal busca é necessariamente

fracassada, porque as palavras e as coisas são equidistantes.

Logo,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  afasta  da  unidade  belo-

verdadeiro, o autor polonês desautoriza o impulso mallarmaico de

“cavar” o verso até o alcance do ideal.

Podemos reconhecer as três frentes de contenda dessa poética

nos seguintes aspectos: 1. Contra a bohème simbolista que elevou

a  literatura  acima  do  real.  2.  Contra  a  tradição  mimética

clássica. 3. Contra o realismo aniquilador e anti-topoi.

Para que lugar Miłosz leva sua poesia? Para as fronteiras

onde o clássico não nutre mais ilusões a respeito de si mesmo.

Mas onde, também, a busca apaixonada pelo real não abre mão da

hierarquia dos temas.
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[…] o poeta descobre certo segredo, a saber, o de
que  ele  só  pode  ser  fiel  às  coisas  reais
dispondo-as  hierarquicamente.  Caso  contrário,
como  ocorre  com  frequência  na  prosa-poesia
contemporânea, encontramos tão-só uma “pilha de
imagens despedaçadas onde o sol arde”, um punhado
de  fragmentos  gozando  cada  qual  de  perfeita
igualdade e sugerindo assim a relutância do poeta
em fazer uma escolha. (MIŁOSZ, 2012, p.  105)

Essa fala serve tanto contra os que tentaram dispersar a

arte na vida quanto aos que tentaram afastá-la do mundo. Se a

bohème quis  assegurar  o  eterno  na  estética,  desfazendo-se  da

fidelidade  ao  real,  então,  estamos  diante  de  uma  autonomia

extrema da arte. A crítica a essa modalidade de literatura é

comum no campo dos antimodermos. No documentário20 de Alexandr

Sokurov  sobre  o  romancista  russo  Soljenítsin,  há  uma  fala,

embora mais pesada e soberba, que se aproxima das críticas de

Miłosz.  O  escritor  diz  não  se  interessar  pelos  franceses

decadentes  do  fin-de-siècle porque  suas  obras  constituem

natureza  simplesmente  bela  e  compara-as  com  bolhas  de  sabão,

flutuantes, fáceis de estourar, vagando rumo ao nada. Ele recusa

essa poesia.

A tradição da bohème francesa nasce na época do romantismo e

perdura  no  tempo  como  esteriótipo  moderno.  São  os

desclassificados que se vestem de ódio à burguesia em roupas de

farrapos. Originalmente se consideravam herdeiros do espírito e

da arte, tinham a vaidade de não possuírem público e por estarem

separados e isolados do mundo social. Será entre os da  bohème

onde encontraremos Charles Baudelaire. Também Stéphane Mallarmé.

Mas  poderíamos  eleger  Paul  Verlaine  –  autor  do  epíteto

"malditos"  [Les Poètes maudits]  – como o poeta da  bohème por

excelência. Orgulhosa de si em sua miséria e intuição estética,

20 O documentário lançado no ano 1998 possui o título provisório em português
"Diálogos com Solzhenitsyn", em russo o título original transliterado é "Uzel
- Besediy s Solzhenitsynym".
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Miłosz olharia retrospectivamente para essa tribo francesa sem

demonstrar grandes simpatias.

Entretanto os ataques não são disferidos contra a forma ou

formato dos poemas. O autor polonês preocupa-se mais com o todo

e  a  própria  autossuficiência  estética  formulada  pela  bohème,

submissa apenas a suas próprias leis e constituindo, a rigor,

autêntico antimundo.

Ela parte do pressuposto de que a verdadeira arte
não pode ser entendida pelas pessoas comuns. Mas
quem são essas pessoas comuns? Toda uma estrutura
social  encontra-se  refletida  nessa  teoria
(MIŁOSZ, 2012, p.  59). 

A indignação de Miłosz é uma resposta àquela ideia de que o

conteúdo da arte destinaria-se tão-somente aos grupos seletos.

Podemos imaginá-lo divagando a respeito e concluindo que, se a

frase se verificasse, hipoteticamente, seria melhor abandonar a

poesia. Para ele a condição pessimista dos poemas do século XX é

o sintoma profundo desse desgarramento. Mas a desconfiança de

Miłosz com a modernidade era suficiente para que não se rendesse

às ideias estapafúrdias dos marqueteiros e dos mercados. Antes

compreendia que a única chance do poeta reencontrar-se com a

"hidra  da  multidão"  é,  afinal,  reocupando  as  esperanças.  Ao

comentar  o  soneto  de  Mallarmé  "O  túmulo  de  Edgar  Poe"  [Le

Tombeau  d'Edgar  Poe],  que  lê  como  um  manifesto  simbolista,

Miłosz  encontra  uma  específica  mutação  da  herança  romântica,

que, ainda distanciada, nutria sonhos de comunhão com seu povo:

"Se no romantismo, contudo, o poeta tinha por tarefa profetizar,

liderar,  mover  os  corações,  aqui  se  manifesta  uma  ideia  de

pureza e de defensiva, em oposição à vulgaridade e à sujeira"

(MIŁOSZ, 2012, p. 131). Na interpretação do poema, em especial

dos dois últimos versos, Miłosz contra-argumenta.
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Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur21.
(MALLARMÉ, 2014, p. 99)

Ao utilizar  "para sempre" [à jamais] no sentido de marco

eterno, numa oposição fixa ao reino da blasfêmia, Mallarmé está

cedendo que o poeta e a multidão, a hidra e o anjo do poema,

contradizem-se mutuamente e eternamente. Isto, segundo o autor,

revelou-se falso no século XX. Apesar do influxo de desprezo que

dedicou à sua época, no sonho azul de saltar para além do tempo,

e da gélida missão de procura, grandiosa, pelo POEMA, a visão de

Mallarmé foi sensivelmente atingida pelas condições históricas

em  que  viveu.   Miłosz  acredita  que  o  antagonismo  atemporal

registrado no "túmulo de Edgar Poe" comete a ingenuidade de crer

no mundo como elemento imóvel, quando o século XX demonstrou de

todas as formas que as verdades sociais oscilam na história. Ela

é  capaz  de  derrubar  qualquer  mito  concreto.  "À  luz  dessa

experiência o soneto de Mallarmé se revela uma obra típica do

século XIX" (MIŁOSZ, 2012, p. 133), diz-nos.

Enquanto o poeta francês buscou, desesperadamente, cavar o

verso  para  dar  de  encontro  ao  Ideal,  Miłosz  debruçou-se  nas

ruínas  de  seu  próprio  país  tentando  encontrar  respostas.

Mallarmé procurou ligar-se ao Todo numa espécie de libertação do

"eu", uma tarefa impossível de ser feita de forma solitária. O

legado desse "anjo", no entanto, permanece. Foi o que tentou ir

mais longe na nuvem das próprias divagações. Se o caminho foi

trapaceado ao longo do tempo, isto apenas serviu para torná-lo

mais sentido e humano. Talvez assim tenha aproximado a "hidra"

também. Está claro que a grande lição utópica levada a cabo por

Czesław Miłosz é de que o destino da poesia é íntimo ao da

história. E, por sua vez, encontra-se do lado de fora da arte.

Procurar saídas para os poemas sem ligar-se ao mundo já pode ter

21 Uma possível tradução deste poema (MALLARMÉ, 2010):
 
Que este granito ao menos mostre o seu batente
Ao negro vôo blasfemo esparso no futuro. 
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rendido, em algum momento, versos memoráveis, como aqueles de

"Herodíade", mas não há um absoluto onde o poeta cansado possa

descalçar os sapatos e meditar em paz. A única chance da poesia

é reencontrar um circuito social comum. É a hipótese. Miłosz

alimentou sua utopia particular a todo tempo. Sem utopia mesmo

os melhores versos, infelizmente, terão difíceis ressonâncias.
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BLIRIUM C9: CITAÇÃO E PÓS-COGNIÇÃO

João Batista de Brito Cruz
Mestrando Comunicação e Semiótica PUC-SP

RESUMO:  O  presente  artigo  explora  o  processo  interpretativo
resultante  da  peça  Blirium  C9  (1965)  de  Gilberto  Mendes,
procurando discutir de que maneira o uso da citação livre dentro
de  uma  peça  escrita  resulta  em  inversões  de  antigos  papéis
produtivos. O processo compositor-intérprete-ouvinte não parece
mais fazer tanto sentido para essa peça depois de uma análise
descritiva  semiótica,  e  se  mostra  pertinente  a  discussão  de
quais são os novos papéis e funções dos agentes desse processo
criativo artístico. Dentro dessa investigação, o uso do conceito
Dick Higgins sobre arte pós-cognitiva e exemplative apresenta
pertinência  já  que  uma  diferente  interpretação  requer  uma
diferente cognição. Mostraremos também de que forma Mendes, ao
mesmo tempo que abre mão da tradicional função do compositor,
consegue trazer para sua música uma perpétua atualização de sua
poética, postando na figura do intérprete não apenas a execução
e interpretação de um texto, mas a construção criativa do mesmo.

Palavras-chave: Gilberto Mendes; Blirium; citação musical;
arte pós-cognitiva; música aberta.

ABSTRACT:  This article explores the interpretation process of
the  work  Blirium  C9  (1965)  by  the  composer  Gilberto  Mendes,
aiming to discuss in which way the use of free musical citation
of  a  written  piece  results  in  a  inversion  of  the  usual
productive  functions.  The  sequence  composer-performer-receptor
doesn’t seem to make more sense for this piece after a semiotic
analysis. In the other hand, the discussion on the new functions
of  the  agents  of  this  new  process  shows  relevance.  For  this
debate we find applicability in Dick Higgins concept of post-
cognitive art and exemplative art, since the interpretation is a
cognition process. We will also explore how Mendes creates in
the inner core of his music a perpetual update of its poetics,
giving  to  the  performer  not  only  the  execution  of  a  musical
text,  but  the  creative  construction  of  the  work,  therefore
giving up the old function paradigm.

Key-words: Gilberto Mendes; Blirium; musical citation; post-
cognitive art; chance music.

Em 1965, o compositor santista Gilberto Mendes criou Blirium

C9, uma de suas peças mais experimentais. Essa obra monta, junto

com Moteto em ré menor (1967) e Ashmatour (1971), o que Gilberto
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Mendes  chama  de  “momento  inicial  de  ruptura  com  a  música  do

passado” (MENDES, 1994, p.82). Nesse artigo, espero mostrar como

essa  ruptura  se  deu  dentro  da  antiga  relação  compositor-

intérprete,  subvertendo  as  autonomias  internas  do  processo

interpretativo da música e as potências criativas de cada um

desses  polos  por  meio  do  uso  da  citação.  De  pronto,  cabe

levantar  a  pergunta: o  que  seria,  em  termos  de  deslocamento

produtivo-criativo, essa tal música do passado? 

Ao  observarmos  a  relação  compositor-intérprete  na  música

escrita do ocidente europeu dos últimos séculos (da renascença à

música contemporânea), podemos perceber um modo de funcionamento

semelhante, ainda que perpassando incontáveis técnicas, culturas

e períodos. Grosso modo, há o seguinte corredor interpretativo:

um compositor grafa indicações de execução de sua música a serem

executadas pelo(s) intérprete(s)22, que, por sua vez, traduz(em)

a partitura em som. Colocando dessa forma, pode parecer que a

relação entre quem compõe ou compunha a música e quem a executa

ou  executava  é  uma  simples  relação  de  imposição.  Isso  não  é

verdadeiro. Não pretendo fazer aqui uma genealogia de toda a

relação compositor-intérprete, mas sim perceber que a composição

dessa música escrita lida com questões de exequibilidade (esse

determinado instrumento tem essa nota?), inteligibilidade (o que

o  compositor  quis  dizer  com  esse  sinal?)  e  determinação-

indeterminação  (em  que  medida  o  músico  interpreta  e  em  que

medida  ele  executa?).  Essas  questões  relativizam  e  limitam  o

poder  de  ação  do  compositor  dentro  desse  processo

interpretativo, colocando-o como um elemento como qualquer outro

nessa dinâmica discursiva. Por este olhar, compor música escrita

se mostra parte de um processo comunicativo de tripla tradução

22 Reduzir a produção musical de séculos a esses dois pontos (compositor-
intérprete) é uma simplificação forte que utilizaremos frequentemente nesse
artigo. O termo intérprete será utilizado aqui em um sentido muito amplo e,
como não dizer, genérico. O intérprete aqui não é (necessariamente) aquele
que executou de fato uma peça musical ou um músico para quem uma peça foi
escrita ou dedicada, mas uma entidade indefinida que existe na medida em que
existe música escrita, mesmo que ela nunca seja tocada.
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(do compositor até o ouvinte). A saber: 1) um compositor traduz

imagens imaginárias (ou ainda, mentais) em signos codificados

(ou  com  codificações  não-usuais,  como  por  exemplo  em  algumas

partituras que contam com signos gráficos sui generis) para sua

execução; 2) em segundo lugar, essas grafias serão (ou não, caso

a peça não seja executada) traduzidas de seu estado visual para

um estado sonoro por meio de um músico hábil (ou não, alguns

dirão); 3) o som resultante dessa dupla tradução será, por sua

vez,  traduzido  na  mente  de  eventuais  ouvintes,  estes  também

intérpretes desse fenômeno acústico. Esses três pontos também

não  devem  ser  encarados  como  estanques,  vemos  muitos

compositores  que  são  intérpretes,  intérpretes  que  mudam  suas

execuções de acordo com reações dos ouvintes, etc. Tendo sido

desenhada  uma  redução  do  corredor  interpretativo  da  música,

podemos passar, após uma breve descrição de Blirium C9, a como

Gilberto Mendes subverte essa lógica.

Blirium C9 – análise descritiva estrutural e harmônica

Fig. 1: Gráfico de orientação de Blirium para a inserção de notas à
parte rítmica (MENDES, 1994, p.86).
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A estrutura de Blirium C9 é bastante indeterminada. Nela, o

intérprete tem de produzir sua própria partitura, inserindo e

criando notações rítmicas associadas a parâmetros determinados

pelo acaso (DEL POZZO, 2004). Tendo um relógio ao seu lado, o

executante deve olhar para o ponteiro de segundos e, dependendo

de sua posição, deverá executar certo âmbito de notas (ver Fig.

1). Esse conjunto de notas deve ser tocado com a notação de

tempo predefinida aleatoriamente por ele mesmo em sua partitura.

Em algum momento da peça, também livre, o intérprete executa um

trecho  de  uma  música  qualquer  de  seu  repertório,  citando-a

fragmentadamente. Assim, a parte gráfica da peça pré-determina o

desdobramento temporal (rítmico e de forma) da  peça enquanto a

materialidade harmônico-melódica é regida pelo acaso (ponteiros

do relógio). O título da peça (Blirium C9) é um anagrama do nome

de  um  remédio  –  librium  -  somado  a  C-9  que,  para  Mendes,

“parecia nome de vitamina” (MENDES, 1994, p.108).

Partindo dessa estruturação básica, percebem-se nessa peça

três frentes que podem ser abordadas em uma análise descritiva,

perfeitamente  adequáveis  às  três  categorias  de  fundamento  do

signo peirceano: quali, sin, e legi (SANTAELLA, 2013, p.50). Em

uma  primeira  abordagem,  observaremos  brevemente  os  aspectos

quali dessa peça, ou seja, suas qualidades sob um ponto de vista

abstrato:  elementos  harmônico-melódicos  notados,  timbrísticos,

etc. Em um segundo olhar, observaremos os aspectos  sin dessa

peça, na sua existência enquanto singular, mesmo que múltipla

nas  apresentações.  Em  uma  última  abordagem,  observaremos  os

aspectos legi dessa obra, os desdobramentos das leis de execução

da peça, relacionando o uso de citações dela com o conceito de

arte  post-cognitive/exemplative de Dick Higgins. Mostra-se mais

pertinente  um  foco  na  discussão  que  concerne  essa  terceira

abordagem  sobre  Blirium,  já  que  é  a  partir  dela  que

desvendaremos como o uso das citações na peça subverte aquele
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modo de funcionamento interpretativo. 

Em uma peça tão aberta e indeterminada como  Blirium C9, é

muito difícil analisar o aspecto qualitativo indissociado de um

existente fixo, de uma execução factual. Operaremos então sob um

campo de possibilidades, do que essa peça está apta a produzir

antes  de  suas  (in)finitas  aplicações  possíveis,  o  que  Peirce

chama  de  interpretante  imediato23 de  um  signo:  a

interpretabilidade inerente ao  signo enquanto “potencial ainda

não atualizado”, antes de um intérprete (SANTAELLA, 2013, p.47).

Os  aspectos  harmônicos-melódicos  da  peça  são  os  que  melhor

exemplificam esse campo. São dispostos 12 possíveis agrupamentos

de notas para a execução, esta determinada pelo acaso da leitura

do  ponteiro  de  segundos  de  um  relógio.  Resta  perguntar  como

esses 12 grupos relacionam-se entre si e como suas estruturas se

assemelham ou diferem. Há uma simetria vertical entre os grupos

da esquerda e da direita no que diz respeito à quantidade de

notas e qualidade intervalar (ver Fig. 1), enquanto os extremos

desse eixo vertical (correspondentes aos segundos 30 e 60/0) não

tem notas definidas, e sim a proposição da organização de todas

as notas dos outros âmbitos (em 60/0’) ou de metade delas (em

30’). Pensando harmonicamente nos âmbitos em questão, percebemos

que  eles  são  algo  próximo  de  clusters24,  estruturas  com

predominância de intervalos de segunda. Tal técnica harmônica é

típica  da  música  de  concerto  do  século  XX,  mas  comumente

23 O  conceito  de  interpretante peirceano  é  diferente  do  intérprete e  da
interpretação.  Enquanto  o  intérprete  é  aquele  que  age  sobre  o  signo,
estabelecendo dele e nele um significado, o interpretante é um outro signo
produzido em uma mente interpretadora, levando em conta ainda que mente sob
um ponto de vista peirceano “não é  um conceito psicológico, mas lógico, algo
capaz de traduzir um signo em outro (SANTAELLA, 2000). A diferença entre
interpretante e interpretação também  se mostra importante. O interpretante é
um  processo  interno  da  ação  do  signo,  a  produção  de  uma  imagem  mental
substituindo de alguma forma um objeto, enquanto a interpretação pode ser
tanto um ponto factual dentre muitos possíveis internos à semeiosis quanto um
processo interpretativo como um todo.
24 Cluster é  uma  terminologia  gasta  que  pode  apontar  para  significados
diversos. Aqui, usaremos cluster como estruturas harmônicas com predominância
de intervalos de segunda, montando uma gama cromática fechada. Isso não quer
dizer,  aqui,  que  essas  estruturas  serão  apresentadas  sempre  em  uma
simultaneidade, elas podem se espalhar no tempo e no registro.
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apresentada sem o uso de indeterminação.

Ainda operando no campo de possibilidades qualitativas, vale

dizer que timbristicamente a peça pode ter inúmeros tipos de

instrumentação, todas com instrumentos de teclas. Vale reiterar

também que aqui a partitura é construída pelo intérprete, na

qual ele decide diversos módulos rítmicos, todos escritos com

notação  espacial  (ou  notação  proporcional)  conforme  indicado

pelo compositor na bula da peça em questão. Além disso tudo,

temos também, como já dito, o uso livre de uma citação.

Em detrimento do uso tradicional de empilhamento de segundas

(clusters), Blirium faz esse processo colocando um novo elemento

na lógica composicional: o acaso. Dependendo de onde o ponteiro

de segundo do relógio estiver, a peça será (ou não) diferente em

cada execução. Dessa maneira cada execução dessa obra terá um

existente totalmente diverso, ainda que similar, já que todos os

intérpretes  seguiram  as  mesmas  instruções  para  a  execução  em

questão. Em termos peirceanos, a peça-signo, enquanto lei (legi-

signo) replica-se em diferentes existentes (sin-signos) em cada

uma de suas apresentações. A forma e o desdobramento temporal da

obra  derivam,  assim,  da  noção  de  fluxo  e  da  ciclicidade  do

tempo. Tempo este que, mesmo que mensurável pelo relógio, ainda

faz  parte  da  falta  de  determinação,  desordem  e  caos.  Dessa

maneira, Blirium existirá cada vez com uma forma. 

Interessante  ressaltar  o  uso  do  relógio,  emblema  da

referência  temporal  mensurada,  como  um  elemento  essencial  na

criação de acaso na peça. Porém, percebemos que, relacionando a

harmonia  dos  âmbitos  de  cada  ponto  do  relógio  com  o  uso  do

acaso,  é  notável  que  em  qualquer  execução  (sin)  da  obra,

encontraremos  um  resultado  relativamente  homogêneo.  Vista  a

semelhança  estrutural  dos  âmbitos  executáveis,  não  se  torna

vital  para  o  discurso  artístico  uma  forma  fixa.  Assim,  os

âmbitos executáveis montam sempre um mesmo discurso, ainda que

embaralhados. Enfrentamos aqui o cerne da problemática: em uma
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peça  com  estes  componentes  de  abertura,  em  que  medida  o

intérprete não se torna, também, um compositor? Ora, observando

apenas os elementos do acaso (relógio) da peça, encontramos a

cargo do intérprete apenas a construção do parâmetro rítmico,

processo  bastante  delimitado  pelas  instruções  de  Mendes.  Se

acabássemos  esta  descrição  da  peça  por  aqui,  a  figura  do

intérprete já seria um compositor em atividade, mas sua ação

criativa  sobre  a  obra  musical  ainda  seria  conjuntural,  como

vemos  em  muitas  peças  abertas  do  repertório  de  música

contemporânea, tal qual Plus-Minus (1965) de Stockhausen ou Solo

for  voice  2  (1960)  de  John  Cage.  Em  outras  palavras:  ainda

intérprete, não compositor.

O uso da citação em Blirium: onde está a composição?

Para além dessa colagem aleatória de conjuntos de notas com

predominância de intervalos de segundas, encontramos em Blirium

o acréscimo de mais um material harmônico-melódico: a citação. O

interprete  deve,  durante  a  execução,  inserir  um  trecho  de

qualquer música que quiser. Essa citação é livre, e a escolha

dela está na mão do intérprete. Um dia o intérprete pode querer

colocar um trecho de um concerto romântico e no outro, um trecho

de um jingle.  

Esse  tipo  de  manifestação  e  manipulação  de  materiais

artísticos tem muito a ver com o conceito de obra de arte post-

cognitive e  exemplative  art  proposta  por  Dick  Higgins  em

Horizons  (2007).  Higgins  propõe  que  há(via)  um  tipo  de  arte

emergente (nos anos 1960) que estava após a ideia de cognição,

justamente por procurar em sua essência a fusão dos horizontes

do  criador-obra  com  os  dos  seus  intérpretes.  Essa  arte  não

existia enquanto extensão do sentimento pessoal de seu criador

(HIGGINS, 2007, p.13), e sim o sentimento de seu fruidor existia

enquanto fusão da proposição do criador com o sentido, único,
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estabelecido na cabeça do receptor. A obra não carregava dentro

de si um significado pronto a ser decifrado (movimento típico da

cognição  artística),  e  sim  elementos  vagos  que  engendram  em

leituras  mil  por  seus  intérpretes.  Essa  pós-cognição  só  se

dá(ria) quando há na peça um uso do material como um exemplo

para algo que está fora dele: como o signo para um interpretante

da semiótica de Peirce em uma semiose completa. Justamente por

isso,  Higgins  associa  diretamente  a  ideia  de  pós-cognição  à

ideia de exemplative art: a arte de exemplos, e não a arte como

extensão subjetiva do seu compositor. 

Transpondo  a  discussão  de  Higgins  ao  universo  sonoro,

chegamos a um impasse. A música, enquanto linguagem, não opera

com força simbólica ou indexical, não representa codificadamente

nada  externo  a  ela  mesma,  o  que  justamente  traz  a  ela  uma

autonomia  interna  e  certa  autossuficiência.  Ao  escutar  uma

sequência  de  notas  ou  um  acorde,  podemos  até  associar  esses

componentes  acústicos  a  objetos  extrínsecos  a  eles,  como

sentimentos e lugares, mas a maneira como estabelecemos esse elo

é  sempre  profundamente  pessoal,  de  tal  forma  que  nunca  é

possível dizer com total certeza “essa música é sobre o amor” ou

“essa música é sobre o pasto europeu do século XVIII”. A velha

frase “o que o compositor quis dizer?” vem à tona, e sobre ela

devemos concluir que a música não é apta a operar logicamente

fora de uma cosmologia remática, do campo da sugestão. Sendo uma

linguagem profusamente sugestiva e hipotética, é muito difícil

pensar  na  ideia  de  substituição  semântica  de  alta  definição

(metáfora,  metonímia,  exemplos)  dentro  da  música,  já  que  é

(quase) impossível o encontro de equivalências definitivas entre

estruturas  musicais  e  de  outras  artes/linguagens.  O  nó  está

dado: como pensar a música enquanto  exemplative art (arte de

exemplos) visto que ela trabalha quase que exclusivamente com o

universo da primeiridade, significando seus objetos iconicamente

e não podendo gerar, sob o ponto de vista lógico, mais do que
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hipóteses? Mais resumidamente: onde está o exemplo na música?

Gilberto Mendes, em atitude inovadora, nos propõe  uma resposta

para essa pergunta.

Não basta o aleatório, não basta o atonal, há a necessidade

da  criação  de  um  símbolo  (ou  símbolo  degenerado)  musical:  a

citação musical. Com ela, a música, ainda permanecendo em sua

perpétua  auto-significação,  pode  remeter  a  outras  músicas

conhecidas ou não do repertório do ouvinte. 

Mas  não  uma  citação  qualquer.  É  cabível  diferenciar  a

maneira  como  Mendes  usa  a  citação  em  Blirium  C9 do  uso

recorrente da citação em música escrita. Ao invés de inserir

parte de uma outra música no discurso da peça, como vemos em

Pierre  Boulez,  John  Cage,  Henry  Pousseur,  Willy  Correa  de

Oliveira  e  até  em  outras  peças  de  Mendes25,  em  Blirium  há  a

abertura para o intérprete escolher sua própria citação, ainda

que  alterando-a  conjunturalmente.  A  saber,  Mendes  diz  na

partitura  que  a  citação,  embora  seja  de  escolha  livre  do

intérprete,  deve  ser  apresentada  de  maneira  fragmentada  e

irregular, podendo haver retirada de notas e alteração de tempo.

A citação deve ser apresentada “embaralhada”, assim como é feito

com os clusters do ponteiro do relógio, o que gera uma coerência

discursiva no interior da peça. É dito também que cada citação e

seus  fragmentos  internos  devem  seguir  uma  certa  fórmula  de

variação  dinâmica.  Isso  não  impede,  porém,  que  o  ouvinte

(re)conheça consciente ou inconscientemente a música citada, já

que os arquétipos rítmicos internos e a harmonia do trecho são

preservados.  Pelo  contrário,  essa  integração  composicional

coloca em gradiente o que é dentro (notas do acaso) e o que é

fora  da  peça  (citação):  o  que  é  informação  e  o  que  é

redundância. 

25 Cada  um  dos  usos  de  citação  é  bastante  diferente.  Cada  um  desses
compositores tem seus impulsos poiéticos e proposições metalinguísticas. O
uso da citação nesses compositores não se dá de forma superficial ou óbvia.
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Tendo essa citação livre como um exemplo que direciona a

escuta livremente para sugestões de outro repertório, esse uso

da  citação  engendra,  em  termos  higginianos,  uma  fusão  de

horizontes e funções entre compositor, intérprete e receptor.

Isso evidencia uma estrutura pós-cognitiva de uma obra que não

significa enquanto cristal autossuficiente e remete para fora

dela  como  possibilidade  (talvez  única)  de  interpretabilidade

imediata. Dessa maneira, o ponto “final” da produção artística,

a recepção, tem sua estrutura transformada, caso contrário toda

a recepção perderá o significado e a lógica proposta pela obra,

como descreve Higgins: 

Se  a  receptora  ou  o  receptor  deixar  o  seu
horizonte oprimir o do artista – ou, pior ainda,
se elaou ele se focar totalmente em tentar ler
tal consciência na paradigmática obra-amostra que
tem à mão, ela ou ele não vai conseguir alcançar
a  fusão  de  horizontes  e  vai  perder  também  a
oportunidade  de  aproveitar  a  obra.  Esse  tal
receptor  está  envolvido  num  processo  auto-
cognitivo que é incompatível com o processo de
fusão encontrado na arte  exemplative.26(HIGGINS,
2007, p.8, tradução do autor)

Voltando  para  a  relação  compositor-intérprete,  percebemos

que  a  criação  passa  a  estar,  então,  não  mais  na  mão  do

compositor, mesmo que seja ele que tenha proposto esse jogo. O

aspecto simbólico da peça fica a cargo do intérprete, sendo a

escolha da citação deste um norte para toda a fruição da peça.

Ao  acrescentar-se  um  elemento  comum  a  um  repertório  em  uma

mensagem, ele necessariamente transformar-se-á em uma referência

para um estabelecimento de sentido dos elementos adjacentes. Em

outras palavras, é a redundância repertorial posta em meio à

aleatoriedade que é o norte para a ação do signo (semeiosis),

26 “If the receiver allows sher own horizon to overwhelm that of the artist—
or, worse yet, if the receiver totally concentrates on attempting to read
such a consciousness into the paradigmatic sampled work at hand, the reader
will  fail  to  achieve  the  fusion  of  horizons  and  will  thus  miss  the
opportunity  to  enjoy  the  work.  Such  a  receiver  is  involved  in  a  self-
cognitive process which does not belong in the fusion process as one finds it
in exemplative art”. 
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desde  a  emoção  até  a  cognição.  Dessa  maneira,  a  escolha  da

citação é, ao mesmo tempo e em grande parte, a escolha de toda a

mensagem musical, e ela pode ser de tudo! 

Assim, a citação em Blirium C9 tem, simultaneamente, 1) uma

função  formal  interna  à  peça,  servindo  como  nova  informação

(harmônica,  rítmica,  etc)  sob  uma  perspectiva  estritamente

musical e neutra e 2) uma função poética estrutural de diálogo

direto com um repertório prévio do intérprete e dos eventuais

ouvintes,  agindo  como  uma  redundância  para  a  compreensão  dos

outros  materiais  (clusters)  dispostos  por  Mendes.  Esse  duplo

olhar sobre a citação faz com que, em  Blirium C9, não haja no

compositor uma figura acabada, e nem no intérprete. O próprio

Mendes declara, em atitude humilde:

Quando  Blirium  é  magnificamente  realizada,  não
posso  dizer:  que  bela  obra  que  eu  compus!  Na
verdade, o autor é o intérprete. Meu mérito está
em que ele não poderia ter criado a obra sem a
minha, poderíamos comparar, maquininha de filmar.
Ele fez o filme, com a máquina que eu construí
(MENDES, 1994, p.85).

Notemos, então, qual a responsabilidade do intérprete para

essa peça, já que está em suas mãos o exemplo que articulará

todos os pontos soltos do repertório dos ouvintes, fundindo os

horizontes do compositor, do intérprete e do ouvinte. Ou melhor,

do  propositor-compositor,  do  compositor-intérprete  e  do

intérprete-ouvinte. 
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Resumo:  Este trabalho tem como objetivo desenvolver a noção de
ato  de  trabalho,  empregada  aqui  para  abordar  práticas
contemporâneas de arte pensadas e produzidas a partir de uma
ideologia do trabalho, da rotina, do cotidiano e do fazer. Para
tanto (e daí o título do trabalho) utilizarei como principal
aparato  teórico  as  ideias  de  J.L.  Austin  a  respeito  da
“performatividade” dos atos de fala.
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Abstract: This work aims to develop the notion of "act of work",
used  here  to  address  contemporary  art  practices  designed  and
produced  from  an  ideology  of  work,  of  routine  and  everyday
making. To do so (hence the title of the paper) I will use as
the main theoretical apparatus the JL Austin's ideas about the
"performativity" of speech acts.

Keywords:  contemporary  art;  performative  studio;  active
studio; act of work; performativity.

“Antigamente, a arte e a experiência estética formavam um mundo à
parte do dia-a-dia, representavam uma alternativa – por vezes

celestial- à narrativa da vida”.
 (GUMBRECHT, 2012, p.103)

“... boa parte das coisas que estão no mam vai voltar, uma mesa
vai voltar a ser a mesa da cozinha, a cadeira vai voltar a ser

cadeira”.
 (GOMES, 2012, p.198) 

1. Transformação do Estatuto do Ateliê

“Minha conclusão foi a de que eu era um artista e eu estava

no  ateliê,  então  qualquer  coisa  que  eu  estivesse  a  fazer  no

ateliê deveria ser arte”27 (NAUMAN, 2005 [1979], p. 194, tradução

da autora).  A frase, dita por Bruce Nauman numa entrevista de

27 “My conclusion was that I was an artist and I was at the studio, then
whatever it was I was doing in the studio must be art.”
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1978, deve ser entendida no contexto da arte norte-americana de

então - quer dizer, tanto do desgaste do expressionismo abstrato

e do modelo crítico que o acompanha, quanto do desenvolvimento

das artes ditas processuais e da arte conceitual. 

É importante situar a frase de Nauman neste contexto de

crise, pois o ateliê passa aqui por uma transformação no que se

entende por sua função e sua especifidade.

Alguns anos antes, em 1951, Hans Namuth fotografou Jackson

Pollock pintando dentro e fora de seu ateliê. Nessas imagens,

Pollock é o artista que cria, e o ateliê é meramente o lugar não

especifico onde a criação ocorre. É seu gesto eloquente aquilo

que, naquele contexto, o distingue como artista, e seu trabalho

como arte. 

No momento em que pronuncia essa frase, Nauman está vivendo

o impasse de estar no ateliê para trabalhar e produzir arte;

está questionando a experiência estética como um pré-requisito

das  artes  visuais  -  como  condição  segura  para  apreciação  da

arte. 

Sabemos que o que está em jogo desde Duchamp é o artista e o

sistema  de  arte;  ou  melhor  (aproveitando  o  duplo  sentido  da

palavra lugar): o lugar da artista e da arte. O que significa

dizer que quando Nauman pronuncia sua frase, a ideia de que tudo

pode ser arte já é um fato consumado. De fato, como afirma Boris

Groys,  “Nesses tempos, sabemos que qualquer coisa pode ser uma

obra de arte. Ou ainda que qualquer coisa pode ser transformada

em arte por um artista”28 (2010, p. 1, tradução da autora).

Como destaca Groys, os processos da arte contemporânea estão

relacionados a essa mudança de status, ao modo como um simples

objeto  passa  a  ser  considerado  uma  obra  de  arte.  De  modo

análogo, estou interessada na mudança de status pela qual passa

o ateliê, conforme sintetizado pelo silogismo de Nauman. 

28 “In these times, we know that everything can be an artwork. Or rather
everything can be turned into an artwork by an artist”.
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Vamos a esta transformação. Para dar conta dela, tratarei

desses dois momentos do status do ateliê em termos de dois tipos

ideias:  ateliê produtivo e ateliê performativo.

2. Ateliê Produtivo e Ateliê Performativo

O  ateliê produtivo é como vejo o ateliê de Pollock registrado

por Namuth. É o espaço onde as obras são criadas; nas palavras

de  Daniel  Buren,  é  “o  quadro,  o  envelope,  o  limite”29 (1979

[1971], p. 1, tradução da autora); o lugar de origem, geralmente

privado, onde as obras, uma vez concluídas, esperam pelo momento

em que serão finalmente expostas em museus ou galerias, e assim

cumprir seu destino.

Na descrição do ateliê tradicional (produtivo) feita por

Buren no ensaio “The function of the studio”, escrito em 1971

(ou seja, anteriormente à formulação de Nauman), o ateliê é uma

peça chave no funcionamento do sistema de arte tradicional. É

também  um  elemento  central  para  o  condicionamento  (físico,

espacial)  das  obras  nele  produzidas,  para  sua  adequação  à

arquitetura e à estética dos espaços de museus e galerias. Nas

palavras de Buren, “O museu e a galeria, por um lado, e o ateliê

por outro, estão conectados para formar as bases de um mesmo

edifício  e  um  mesmo  sistema”30(BUREN,  1979  [1971],  p.  51,

tradução da autora).

O que Buren sugere é que, nessa cadeia produtiva, a passagem

da obra do espaço do ateliê para o espaço expositivo resulta

sempre na perda de algo essencial à obra. E essa perda, na visão

de Buren, é algo que a artista não deveria jamais tolerar. Logo,

a  artista  que  produz  dentro  da  ética  inerente  a  esse  ateliê

corroboraria  o  sistema  de  arte  tradicional.  Nesse  sentido,  o

29 “the frame, envelope, limit”.
30  “The museum and gallery on the one hand and the studio on the other are
linked to form the foundation of the same edifice and the same system”.
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ateliê produtivo é um ateliê que produz e reproduz o sistema de

arte tradicional.

O ateliê performativo, por sua vez, não é apenas o lugar de

ensaio, processo e criação, mas também e principalmente o lugar

onde se faz; é o contexto que confere eficácia à ação que ali se

executa.  Emprego  aqui  os  termos  “performativo”  e  “eficácia”

conforme definidos pelo filósofo J. L. Austin no livro “How to

do things with words”. Em sua tradução para o português, o livro

ganhou o título “Quando dizer é fazer”. O que Austin enfatiza, a

partir  de  Wittgenstein,  é  que  nem  sempre  dizer  se  limita  a

“descrever”  o  mundo,  mas,  muitas  vezes,  atuar  no  mundo,

transformando-o. Julgo ser possível pensar em uma inversão da

fórmula “quando dizer é fazer”. De acordo com essa inversão, o

que caracteriza o ateliê performativo é: quando fazer é dizer. 

Dizer o que? “I´m making art” / “Estou fazendo arte”31. 

Mas vou seguir com Boris Groys. O argumento do cotidiano da

artista é central no ensaio “The Weak Universalism”. Este nos

ajuda a compreender o que, no contexto do ateliê performartivo,

Groys define como gesto do artista e que, a meu juízo, nada mais

é do que o exercício de arte. 

O cotidiano é um tema central na prática de Nauman – mais

especificamente,  o  cotidiano  do  artista  que  mantém  (keep)  o

ateliê: “O que você está a fazer com o cotidiano é um problema

artístico”32(NAUMAN, 2005 [1972], xx, tradução da autora).

Meu objetivo é demonstrar que a obra produzida no  ateliê

performativo carrega consigo a marca de algo moldado na prática

cotidiana do artista, algo que implica a redução da distância

tradicional  entre  prática  e  obra.  Por  isso  mesmo  chamarei  a

partir de agora de  exercício de arte o que se  faz no  ateliê

performativo. 

31 Frase pronunciada pelo artista John Baldessari no video “I am Making Art”, 
1971. 
32 “What you are to do with the everyday is an art problem”. 
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3. Quando Fazer é Dizer: Ato de Trabalho

Mas por que performativo? 

Para ressaltar o caráter performativo do ateliê, vou agora

comparar o ato (de fala) de Nauman e o gesto (GROYS, 2010, p. 9)

paradigmático  do  mictório  de  Duchamp.  Isso  porquê,  até  onde

percebo, o que Nauman faz é alterar os termos do gesto inaugural

de Duchamp. Nauman não levou suas ações, coreografias e vídeos

para que adquirissem a chancela do museu (ou do salão, ou da

galeria); ele mesmo, ao reescrever o silogismo implícito na ação

de Duchamp (nos meus termos: se tudo o que o museu expõe é arte,

então tudo que eu logre expor no museu será arte) definiu que

tudo o que ele fizer no ateliê é arte. Ou seja, conferiu não a

si próprio, mas a seu ateliê a prerrogativa de outorgar a seu

trabalho o status de arte.  

O  ato  de  fala  de  Nauman  consagra  aquilo  que  poderíamos

chamar de ato de trabalho, intimamente ligado à performatividade

do  ateliê  performativo.  Trata-se  uma  vez  mais  de  uma

dessacralização da arte, porém em novos termos.

 A mudança produzida pela afirmação de Nauman é, de fato,

radical; ela se vincula ao surgimento de uma nova estética-  ou

melhor,  daquilo  que  Giorgio  Agamben  descreve  como  regime  não

estético da arte. Esse novo regime, alheio ao juízo de gosto,

supõe uma nova relação entre trabalho de arte e audiência. O

tema também perpassa a análise que Groys faz da arte dos anos

1960 em geral: 

Sem as reduções efetuadas por esses artistas, o
surgimento da estética dessas redes sociais seria
impossível, e elas não poderiam ser abertos a um
público democrático e massivo no mesmo nível33.
(GROYS, 2010, p. 10, tradução da autora)

33 “Without the artistic reductions effectuated by these artists, the
emergence  of  the  aesthetics  of  these  social  networks  would  be
impossible, and they could not be opened to a mass democratic public
to the same degree”. 
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O que me interessa na frase de Groys é o que ele chama de

“estética das redes sociais”.  Essa nova relação entre audiência

e trabalho de arte se dá através do que Groys define como “weak

gesture”,  “gesto  fraco” (2010,  p.  10),  descrito  também  como

gesto  diário,  não  transcendente,  reduzido  de  significados  e

mensagens.

É importante ressaltar aqui a diferença entre o que está

fazendo, por exemplo, o artista conceitual John Baldessari na

mesma  época.  Este,  através  de  uma  série  de  vídeos,  proclama

frases como “I am making art” (“Estou fazendo arte”), “I will

not  make  boring  art”  (“Eu  não  farei  arte  entendiante”),  e

musicaliza citações do também artista conceitual Sol LeWitt. A

eficácia da fala de Baldessari depende de seu status de artista.

Nauman,  por  sua  vez,  não  está  se  autoproclamando  artista,  e

consequentemente atribuindo a seu procedimento o status de arte;

está,  uma  vez  mais,  definindo  um  ato  de  trabalho  e

consequentemente  um  exercício  de  arte.  Nesse  sentido,  a

distinção  entre  os  dois  artistas  seria  entre  ato  de  fala

(Baldessari) e ato de trabalho (Nauman). De fato, o que Nauman

está destacando com sua fala (e que se sustenta em uma ética do

trabalho) é a relevância do que se dá no cotidiano do ateliê.34 E

o que define este cotidiano é uma ação necessariamente atrelada

ao  ateliê performativo: o  exercício de arte.  Em uma entrevista

de 1972, Nauman diz:

Se eu levasse as coisas que eu não sabia como
fazer,  mas  estivesse  levando-as  a  sério  o
suficiente, então elas seriam levadas a sério, o
que meio que funciona se você escolher a coisa
certa35. (NAUMAN, 2005[1972], p. 166, tradução da
autora)

34 Aqui  surge  a  necessidade  de  diferenciar  este  ateliê  do  atelier  das
corporações  de  ofício,  próprias  ao  regime  das  artes  aplicadas/artes  &
ofícios.
35 “If I took things that I didn´t know how to do, but I was serious enough
about them, then they would be taken seriously, which sort of works if you
pick the right thing”.
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Nesse  sentido,  podemos  dizer  também  que  o  ateliê

performativo se afasta da ideologia romântica (ou idealista) do

ateliê produtivo. Ou seja, não acredito que, como queria Beyus,

“Everyone is an artist” (“todas as pessoas são artistas”); que

todos seríamos artistas se tivéssemos um ateliê. Pois Beyus tem

em mente, sobretudo, a arte transcendente e a artista criativa. 

Aqui  talvez  caiba  pensar  que  a  lógica  protestante  do

trabalho  pode  ser  uma  das  raízes  do  ateliê  performativo.  A

hipótese  reforça  a  diferença  entre  Nauman,  Baldessari  e  a

filosofia  de  Beuys.  A  artista  é  uma  trabalhadora.  Com  o  que

concluiríamos que nas reflexões de Nauman existe um modelo ético

vinculado ao trabalho do artista36. 

Nauman é, nesse sentido, um dos integrantes da mudança de

rumo  tomada  pela  arte  a  partir  dos  anos  1960  e  1970.  Nas

palavras de Groys, uma marca dessa mudança é o fim da “ficção da

criatividade subjetiva e individual” da artista (2002, p. 6).

Conforme a leitura de Groys, o legado das artes dos anos 60

e 70 seria, em comparação com Beuys, mais “democrático” (2002,

p. 10) uma vez que define que o fazer artístico abrange a todos.

4. Museu, Não - Ateliê 

Mas, dada essa mudança, o que dizer dos demais lugares da

arte? 

Buren não previu a possibilidade de uma mudança de status do

ateliê. A fim de descrever a perversidade do sistema de arte

tradicional, ele definiu o estado das obras que aguardam (no

ateliê)  ser  exibidas  como  no  “purgatório”,  esperando  pela

ocasião de ascender ao estado de “graça” (alcançado quando de

sua incorporação a uma coleção institucional ou privada).  Tudo

isso, afirma Buren,  “para que possam existir” (1979 [1971], p.

53).  

36 Cf. STEINBERG, 1968.
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Há em seu ensaio uma convocação para que o ateliê da artista

não funcione em conformidade com o sistema de arte tradicional.

O que Buren não concebe, no entanto, é justamente uma obra não

imantada, ou seja uma obra cujo“ sense of reality/truth” não

difere em essência das coisas cotidianas. Para Buren, de fato, a

passagem do ateliê ao museu é sempre vivida na chave da perda.

A perda do objeto, a idéia de que o contexto da
obra corrompe o interesse que a mesma provoca,
como  se  alguma  energia  essencial  para  a  sua
existência  escapasse  atravessando  a  porta  do
ateliê, ocupou todos os meus pensamentos37.(BUREN,
1979 [1971], p. 56, tradução da autora)

E a solução encontrada por Buren é a extinção do ateliê. “Todo

meu  trabalho  procede  de  sua  extinção38”  (1979  [1971],  p.  58,

tradução da autora)

Ironicamente, segundo Amelia Jones, a instituição (museu e

galerias)  oferece  hoje  uma  “experiência”  apenas  limitada  e

precária daquilo que ela consagra como arte.

O efeito institucional da galeria frequentemente
parece  colocar  a  obra-prima  sob  prisão
domiciliar,  controlando  todos  os  comentários
conflitantes  e  pouco  profissionais  sobre  ela39.
(JONES, 1993, p. 146, tradução da autora) 

Segundo as abordagens de Jones e Buren (e também de Groys),

trata-se de fato de uma contradição. Como bem observa Buren, o

mesmo  espaço  que  confere  a  obra  o  status de  arte  também

neutraliza a obra, uma vez que a retira de seu lugar de origem.

E essa neutralização se daria com a cooperação das artistas.

Como? Buren aponta para duas hipóteses: ou estas aceitam que as

obras de arte são todas iguais e se adaptam sem problema ao

37 “The loss of the object, the idea that the context of the work corrupts the
interest that the work provokes, as if some energy essential to its existence
escapes as it passes through the studio door, occupied all my thoughts“.
38  “All my work proceeds from its extinction”.
39 “The institutional effect of the gallery often seems to put the masterpiece
under house arrest, controlling all conflicting and unprofessional commentary
about it”. 
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espaço expositivo; ou então, agem como se todas as obras fossem

absolutamente diferentes, portanto exigindo um espaço expositivo

neutro.  Em todo caso, destaca Buren,  “Aqui é onde todas elas

chegam no final, onde todas se perdem”40 (1979 [1971], p. 54,

tradução da autora). 

Jones é ainda mais específica. A instituição museu é a que

dá valor, a que integra e cataloga a obra de arte, e faz desta

um episódio da história da arte. Contudo, ela não dá conta, como

diz Jones, da “experiência”. 

Mas que ideia de  experiência é essa levantada por Jones?

Ora, do mesmo modo que Buren alega que a obra perde potência ao

deixar  o  ateliê,  seria  possível  concluir  que  no  ateliê

poderíamos  experimentar  a  obra  em  toda  sua  plenitude41? Seria

está uma experiência supostamente “autêntica”, “pura”?  

Segundo o ensaio de Buren, parece que sim. Quanto a mim,

prefiro  refletir  sobre  o  quê,  afinal,  entende-se  por

experiência, e mais ainda o que é a experiência do ateliê. Pois,

em última instancia a obra de Nauman é pensada, e será de fato

exposta,  em  museus  e  coleções  (nunca  no  espaço  do  ateliê).

Portanto,  o  que  me  interessa  no  silogismo  de  Nauman  é  a

possibilidade para pensar o exercício de arte e a experiência do

cotidiano.

É este, me parece, o limite da reflexão de Buren – o fato de

ele não relacionar o que ele chama de “realidade/verdade” da

obra com o o cotidiano do artista. E o que se perde para Buren

não é muito distinto daquilo que Jones chama de experiência. Um

e outro creem na autenticidade da obra e da experiência, estando

uma atrelada à outra.

40 “This is where they all arrive in the end, where they are lost.” 
41 É importante ressaltar que Amelia Jones não tem em mente o ateliê como
local de criação como Buren. Assim como Buren não faz sua crítica da função
do ateliê em relação ao espaço público.
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5. Evento e Rotina 

Para prosseguir com meu argumento, e desenvolver melhor a

performatividade do ato de trabalho, tenho que pensar, à maneira

de Austin, em termos de performance e ação. 

Assim  como  Amelia  Jones,  Phillip  Auslander  também  está

interessado em investigar a ontologia da performance. No texto

“The  performativity  of  performance  documentation”,  ele  o  faz

estabelecendo  uma  comparação  entre  registros  fotográficos

“documentais” e “teatrais”. Seu argumento é que a diferença da

compreensão  que  temos  dessas  duas  instancias  do  registro

fotográfico  é  meramente  “ideológica”.  Ideologia  esta  que

pressupõe que, no modo documental, um evento ou uma ação dotada

de valor  em si jamais coincidem com seu registro (na verdade,

sempre o antecedem). 

Auslander aponta em seu texto para o mito do realismo que

ronda a performance (e o campo da arte em geral). Na origem

desse  mito  está  o  compromisso  historicista  com  o  real42. O

registro, nesse sentido, é definido como o testemunho daquilo

que realmente ocorreu.

Contudo  para  definir  o  ateliê  performativo,  não  se  deve

pensar  na  autenticidade  do  que  nele  ocorre.  Devemos  pensar,

portanto,  em  especificidade.  Qual  a  especificidade  do  ateliê

performativo?   

Caracterizo  os  atos  de  trabalho como  algo  que  se  dá,

exclusivamente, no espaço do ateliê – não de todo e qualquer

ateliê,  mas  daquele  que  denomino  ateliê performativo.  Ato de

trabalho é,  nesse  sentido,  o  exercício  de  arte.  Entendo

exercício como uma atividade vinculada a uma função e um lugar

específicos. Ou seja, como o ato de “preencher os deveres as

42 O real, no caso, é sobretudo o real "histórico" - ou seja, aquilo que de
fato ocorreu num tempo e num lugar específicos, e que tem valor de evento
original e não passível de repetição senão (conforme a máxima marxista) como
"farsa". (LEONIDIO, 2015, p. 181)
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funções ou obrigações inerentes a um cargo” (CUNHA, 1987, p.

341) No caso, o cargo ocupado pelo artista no ateliê. 

A formulação de Auslander sobre as categorias de registro

(fotográfico) da performance nos ajuda a tratar destas questões.

Ao  analisar  a  performace  Photo-piece (1969)  de  Vito  Acconci,

Auslander chama atenção para a performatividade da foto em si.

Vejo um interessante paralelo com as ações que Nauman estava

realizando em seu ateliê.

Auslander se coloca a questão: o que é performático, a foto

ou o ato de fotografar-se? 

Documentação  não  gera  simplesmente  imagem  /
declarações  que  descrevem  uma  performance
autônoma e declaram que esta ocorreu: ela produz
um evento como performance e, como Frazer Ward
sugere, a pessoa que performa como uma artista43.
(AUSLANDER, 2006, p. 5, tradução da autora)

A frase nada mais é do que uma descrição do procedimento que

Nauman instaura no seu ateliê. O registro está para Auslander

assim como o ateliê está para Nauman. 

Mas  se  exercício  de  arte  é  performance,  qual  é  a

especificidade desse ato performático?  A resposta pode ser a

relação entre audiência e exercício de arte. O que eu chamei de

experiência do cotidiano. Vamos a ela. 

6. Experiência e Rotina

Não podemos descartar producões de um tipo ou de
outro da categoria de performance porque elas não
foram  realizadas  para  um  público  fisicamente
presente44.(AUSLANDER,  2006,  p.  7,  tradução  da
autora)45

43 “Documentation does not simply generate image/statements that describe an
autonomous performance and state that it occurred: it produces an event as a
performance and, as Frazer Ward suggests, the performer as an artist.”
44 “We cannot dismiss studio fabrications of one sort or another from the
category of performance art because they were not performed for a physically
present audience.”
45 Aqui Auslander se distancia da definição de performance de Amelia Jones:
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A frase de Auslander (ainda que baseada no falso argumento

da  audiência)  joga  luz  sob  o  que  ele  chama  de  “studio

fabrications”. Apesar de Auslander não especificar o contexto

como ateliê performativo, parece se aproximar daquilo que chamo

de  exercício de arte. Digo que a audiência no caso é um falso

argumento, pois a audiência em questão cumpre apenas a função de

testemunha.

Essa foi uma atividade que teve lugar no ateliê,
e então eu comecei a pensar sobre como apresentá-
la sem fazer uma performance, de modo que alguém
teria a mesma experiência, em vez de apenas ter
de me ver ter a experiência46.(NAUMAN, 2005[1972],
p. 167, tradução da autora)

Nesta outra frase se Nauman, a  audiência surge de um modo

diferente, mais instigante a meu ver; ela vem acompanhada de uma

noção  alternativa  de  experiência,  de  uma  experiência

equivalente.  Concluo  que  a  especificidade  experiência  do

cotidiano é a possibilidade de um intersubjetividade47.

A  ideia  de  intersubjetividade  através  da  experiência

equivalente nos  remete  a  valores  da  performance  como

interatividade (co-presença) e ação, mas sem a necessidade de se

ater à noção de evento original.

 Jonas  diz:  “A  interacão  entre  o  objeto  de  arte  e  o

espectador é, essencialmente, performativa”48 (apud JONES, 1993,

p. 147).  Como a audiência interage, afinal? Artistas respondem

de maneiras diversas a esta questão. No caso de Joan Jonas, por

exemplo, o testemunho da audiência é mais um desdobramento das

“Performance honors the idea that a limited number of people in a specific
time/space  frame  can  have  an  experience  of  value  which  leaves  no  trace
afterward.” (JONES, 1993, xx)
46 “That was  an activity which took place in the studio, and then I began
thinking about how to present this without making a performance, so that
somebody else would have the same experience, instead of just having to watch
me have the experience.”
47 Trata-se portanto de uma intersubjetividade não mais fundada na experiência
do belo universal kantiano.
48 “Interaction between the art object and the spectator is, essentially
performative.”
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relações  estabelecidas  pela  artista  para  desenvolver  suas

narrativas  e  desenhos: “Estou  interessada  em  como  um  ato  se

torna um gesto, ou como, em sua relação com o meio, então se

torna performativo”49 (2012, p. 37, tradução da autora).

No  caso,  a  performatividade  consiste  justamente  nessa

relação, quando se junta a ação com um meio, como objetivo de

transformar  o  gesto.  Ou,  seguindo  a  lógica  do  silogismo,  a

audiência está para Jonas como o ateliê está para Nauman e o

registro está para Auslander. 

“Eu experimento algo novo. Eu posso fazer outro desenho de

uma nova maneira50 (JONAS, 2014, p. 38, tradução da autora). Joan

Jonas frisa a diferença do que ela experimenta quando produz

seus  desenhos  no  ateliê,  e  de  quando  o  faz  frente  a  uma

audiência, em performance. Diferentemente de Nauman, Joan Jonas

não  pensa  nos  trabalhos  produzidos  no  ateliê  como  gestos

performáticos.  A  possibilidade  de  experiência  equivalente me

parece muito limitadas no caso de Jonas (visto que o corpo da

artista não está aberto à visitação). De certo modo, em seus

trabalhos  mais  recentes  pode-se  pensar  que  o  que  é  dado  à

audiência é a apreciação de sua performance. E quando penso em

apreciação penso em um regime estético tradicional.  

Talvez seja por isso que Jonas fale de “ritual” (2014, p.36)

na tentativa de agregar a sua performance o valor de experiência

compartilhada (do mesmo modo vejo o uso da literatura em seu

trabalho). Como se no ritual houvesse a suposição de um corpo

comum; algo transmitido coletivamente.  O ritual é então uma

subjetividade  da  comunidade  e  não  do  indivíduo.  Daí  a

importância de Joan Jonas, pois talvez seja possível pensar o

exercício  de  arte no ateliê  performativo também  como  ritual,

como o ritual rotineiro.

Portanto, apesar da clara diferença entre os dois artistas

49 “I am interested in an act how it becomes a gesture, or in its relationship
to the medium, then it becomes performative.”
50 “I experience something new. I can make another drawing in a new way.”
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(Jonas  e  Nauman)  há  uma  semelhança  que  é  central  para

experiência do cotidiano que é o descobrir pelo fazer, fazer

este desprovido de qualquer conteúdo a priori.

Você apenas cria essas regras que são arbitrárias
e  as  segue  e  consegue  o  efeito  de  um  impacto
emocional51.  (NAUMAN,  2005  [1972],  p.  162,
tradução da autora)

7. Fazer/Errar 

Tradicionalmente,  o  ateliê  é  o  lugar  do  ensaio,  da

experimentação,  do  empírico;  é,  consequentemente,  o  lugar  do

risco, do erro, e do acaso. Estes não constituem valores em si,

mas são atributos que resistem à mudança de estatuto do ateliê

produtivo  para  performativo.  São  esses  atributos  que  Nauman

chama de “emotional impact” (“impacto emocioanal”), e Jonas de

“experiência” - algo anterior à formulação, algo pré-conceitual.

O espaço do erro é muito importante, quase sempre
se tenta evitar o erro, mas é inevitável. E a
arte aproveita o erro, a ciência também aproveita
o  erro,  e  na  vida,  também  a  gente  aproveita
bastante o erro. (GOMES, 2012, p.146)

Por  isso, acredito  que a  fala de  certas artistas  é uma

importante  fonte  para  este  projeto.  Em  suas  falas,  podemos

seguir a passos incertos, onde nem sempre são claros os riscos,

nem  as  conclusões.  Mas  há  em  muitas  dessas  falas  um  índice

prático (e não transcendente) do exercício de arte.

É  por  isso  que  minha  arte  pode  ser  tão  boa,
porque  eu  não  tenho  medo.  Eu  poderia  correr
riscos.... Minha atitude perante a arte é a mais
aberta  possível.  É  totalmente  não-conservadora,
apenas  liberdade  e  desejo  de  trabalhar.  Eu
realmente ando no limite52. (HESSE, 1970, p. 60,
tradução da autora)

51 “You just make these rules which are arbitrary and follow them and get the
effect of an emotional impact”.
52 “That´s why my art might be so good, because I have no fear. I could take
risks… My attitude toward art is most open. It´s totally un-conservative -
just freedom and willingness to work. I really walk on the edge…”.
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Meu interesse pelo ateliê não é fetichista. Aliás, parte do

mérito do  ateliê performativo é permitir olhar para este sem

nenhum fetiche, sem aura e sem mágica. “Arte não, mas trabalho”

(STEINBERG, 1968, p.3).

 Concluindo, uma hipótese a ser trabalhada é compreender

claramente  se  a  distinção  entre  ateliê performativo e  ateliê

produtivo  (por  definição  romântico  e  idealizado) é  a

constituição de uma  ética (entenda-se política) especifica. De

um lado a ética romântica da criação (ateliê produtivo) e de

outro uma ética do trabalho, do trabalho de arte.
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O AUTORAL COMERCIAL: O GÊNERO E A SUA POSSÍVEL
ESTETIZAÇÃO NOS FILMES INTERESTELAR  E GRAVIDADE 
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Resumo: Como falar de autonomia artística hoje em dia quando
toda a produção artística encontra-se englobada pelo âmbito do
mercado?  O  que  vem  chamando  a  atenção  são  as  produções  que
respeitam os firmes moldes de gênero, mas são, ao mesmo tempo,
inovadoras  e  artísticas.  São  bem  aceitas  tanto  pela  crítica,
quanto  pelo  grande  público;  simultaneamente  acolhidas  pelo
mercado e coerentes artisticamente. O autor Nicholas Brown chama
de  “estetização  de  gênero”  esta  forma  de  produzir  uma  obra
dentro  dos  limites  da  indústria  cultural,  mas  que  possui
autonomia. Neste texto, dois filmes de um mesmo gênero serão
analisados para a melhor compreensão da diferença entre uma obra
de arte feita seguindo a ideia de estetização de gênero e uma
obra que é apenas uma mercadoria artística. 

Palavras-chave: autonomia artística; cinema autoral; cinema
comercial; estetização de gênero; pós-modernismo. 

Abstract: How can we discuss artistic autonomy nowadays, when
the whole artistic production is submerged in the market? Some
productions  have  been  the  target  of  discussions  for  their
ability to  both respect the firm boundaries of genres and be
innovative and artistic. They are well accepcted by the critics
and also by a large audience; simultaneously welcomed by the
market and coherent as a work of art. The author Nicholas Brown
calls “aesthetization of  genre” this method of producing a work
within  the  limits  of  the  cultural  industry,  but  that  has
autonomy. In this text, two same genre films will be analyzed
for a better comprehension of the difference between a work of
art produced following the idea of the aesthetization of genre
and a work that is nothing more than an art commodity. 

Keywords:  aesthetization of genre; art film; autonomy of
art; commercial film; postmodernism.

No texto “The Work of Art in the Age of its Real Subsumption

under  Capital”,  Nicholas  Brown  aborda  o  fato  de  que  a  arte

contemporânea  depara-se  com  a  realidade  em  que  mercado  é  o

cenário que permeia toda a produção cultural atual (2012). O

momento é de subsunção real ao capital e o que há é um campo
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totalizado de mercado e cultura. A transformação de uma obra de

arte  em  uma  mercadoria  não  isentaria  nem  sequer  as  artes

engajadas  e  as  vanguardas.  Ou  seja,  após  o  fim  da  era  das

vanguardas do modernismo, em que a pesquisa formal em prol de

uma arte livre da representação foi foco principal, vê-se os

traços  das  diversas  vanguardas  modernistas  como  estilos  —

estilos  estes  que  podem  ser  adotados  anacronicamente  por

artistas  para  suprir  as  demandas  de  um  nicho  específico  de

consumidores de mercadoria artística. No modernismo, a vanguarda

continha  em  si  um  incômodo  por  ser  justamente  uma  fuga  dos

padrões estabelecidos na arte. O que outrora foi uma afronta aos

paradigmas estéticos vigentes, portanto, é agora incorporado ao

gosto de determinados públicos. Segundo Jackson Petsche, em um

texto  que  faz  referência  tanto  ao  texto  de  Brown  quanto  aos

autores citados por Brown, até as mais políticas das vanguardas

podem, no pós-modernismo, ser transformadas em mercadorias. O

autor ressalta que para determinar a importância da autonomia

artística  pós-modernista,  é  preciso  reconhecer  que  ambas  a

vanguarda e a arte engajada (committed art) foram aceitas pelo

mercado (2012/2013). Partindo do pressuposto que dentro deste

campo  totalizado   existem  os  nichos,  que  são  os  campos

restritos, o que Brown e Petsche nos mostram é que as vanguardas

e as artes engajadas perderam seu tom incômodo de crítica social

e  viraram  nada  além  de  nichos  no  universo  artístico

mercadológico da contemporaneidade. 

Chegamos, com isto, nas questões-cerne da discussão sobre

arte  e  mercado  após  o  modernismo:  como  falar  de  autonomia

artística hoje em dia quando toda a produção artística encontra-

se englobada pelo âmbito do mercado? Como fazer qualquer crítica

social  numa  obra  de  arte,  já  que  toda  vanguarda  parece  ter

virado  mercadoria  pertencente  a  um  nicho  de  mercado?  Existe

produção além-mercado? Destrinchando essas questões, percebemos

que o debate não deve se limitar mais a essa dicotomia mercado x
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arte, o que seria datado e preso a ideais adornianos de arte e

cultura de massa.  Vale lembrar aqui que Adorno e Horkheimer, em

“A Dialética do Esclarecimento”, apontam uma distinção entre uma

arte séria e uma arte leve, sendo a arte séria uma forma erudita

de arte e a arte leve uma “má consciência social da arte séria”.

Ressaltam ainda que a indústria cultural busca absorver a arte

séria na arte leve e vice-versa, e que isso é a pior maneira de

reconciliar  essa  antítese  (ADORNO;  HORKHEIMER,  1947).  Tal

purismo  que  permeia  a  noção  de  vanguarda  não  funciona  nas

diretrizes atuais de produção artística. Isto se dá porque a

vanguarda  moderna  tinha  como  razão  impulsionadora  de  sua

existência  uma  utopia  futura  para  a  qual  a  arte  deveria

caminhar, e este futuro utópico não existe mais como céu da arte

contemporânea. Ao contrário da distinção entre arte séria e arte

leve  de  Adorno  e  Horkheimer,  que  implica  em  um  purismo  da

erudição  e  nega  qualquer  discussão  estética  sobre  objetos

artísticos oriundos da indústria cultural, uma possível resposta

para a questão da autonomia em uma arte dominada pelo mercado

parece  estar  justamente  na  arte  produzida  nos  moldes  pré-

definidos pelo mercado. 

Brown  chama  de  “estetização  de  gênero”  esta  forma  de

produzir uma obra com autonomia dentro dos limites da indústria

cultural. É preciso, antes de adentrar nesta discussão, entender

o que Brown quer dizer com autonomia na arte. Para que uma obra

seja mais do que uma mera mercadoria artística, é preciso que

ela  seja  aberta  a  interpretações.  Para  explicar  isso  melhor,

Brown recorre a termos marxistas como “valor de uso” e “valor de

troca”. Segundo o autor, “o dono de uma mercadoria quer perceber

qual é o valor da sua mercadoria e o faz produzindo algo que

possui valor de uso para outras pessoas”53(BROWN, 2012, tradução

da  autora).  Ou  seja,  esse  dono  da  mercadoria  irá  criar  uma

53 No original:  “The commodity owner wants to realize the exchange value of
his commodity by producing something that is a use-value for others”. 
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mercadoria especificamente para suprir as necessidades dos seus

compradores e quanto mais valores de uso esta mercadoria tiver,

mais pessoas se interessarão em comprá-la. Há aqui uma produção

de uma mercadoria  puramente movida pelas demandas de mercado e

que não mais diz respeito aos gostos pessoais de seu produtor.

Uma mercadoria feita com base nos valores de seu produtor, no

entanto, pode encontrar compradores no mercado, mas não é feita

com o único propósito de venda. Nas palavras do autor: 

“O objeto não é uma cifra cujo uso é indexado
pela sua troca, mas sim um uso cujo propósito é
legível,  ou  normativo.  O  mestre  pode  e
provavelmente irá achar um outro propósito no seu
objeto;  mas  agora  isto  se  tornará  uma  ocasião
para conflito. O dono de mercadorias, por outro
lado,  não  se  importa  com  o  propósito  que  um
comprador encontra na sua mercadoria, desde que
ele queira comprá-la.” (BROWN, 2012, tradução da
autora)54

Ao tomarmos o objeto em jogo como uma mercadoria artística,

vemos  aqui  a  diferença  entre  uma  mercadoria  artística  coesa

enquanto obra de arte, que possui um significado (uma obra feita

pelo que Brown chama de “mestre”) e uma mercadoria artística

feita apenas para suprir os supostos valores de uso de um nicho

de consumidores, ou seja, uma mercadoria artística que não se

sustenta como obra de arte.  É importante perceber que nessa

discussão a distinção entre as duas obras não está no fato delas

estarem inseridas no mercado ou não. Está, ao contrário, em como

estas obras se inserem no mercado: se por uma via autoral, na

qual  o  autor  da  obra  a  produz  de  acordo  com  suas  intenções

artísticas, e por uma via puramente mercadológica, na qual o

produtor  cria  uma  mercadoria  que  se  encaixe  nas  demandas  de

54 No original:  “The thing is not a cipher whose use is indexed by its
exchange,  but  rather  a  use  whose  purpose  is  legible,  which  is  to  say
normative. The master can and presumably does find another purpose in it; but
that will now be an ocasion for conflict. The owner of commodities, on the
other hand, doesn’t care what purpose a buyer finds in his commodity, as long
as someone will buy it”.
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mercado.  Seguindo  esta  linha  de  pensamento,  a  tentativa  de

interpretação de uma mercadoria artística pura e simples torna-

se desnecessária, visto que todas as suas características são

justificadas apenas por uma afirmação: isto funciona neste nicho

de mercado. Já uma obra de arte, mesmo que inserida no mercado,

está aberta a interpretações, pois possui em si um discurso ou

uma expressão do pensamento de seu autor.

Ora,  conduzindo  essa  discussão  para  dentro  do  campo  das

produções  audiovisuais,  um  campo  no  qual  os  gêneros  são

especialmente assunto de destaque, não se pode negar que estes

exercem um importante papel no cinema comercial. São cruciais

quando o assunto é fazer alguma superprodução angariar público,

lotar salas de cinema e arrecadar fortunas em bilheteria. Para

que o gênero obtenha maior sucesso na sua função mercadológica,

o  filme  precisa  encaixar-se  nas  suas  fórmulas  que  são

internamente maleáveis, mas que obedecem a rigorosas convenções.

São  elas  que  definem  o  que  pertence  àquela  determinada

classificação,  além  de  garantirem  o  interesse  e  uma  possível

satisfação do público alvo de cada um dos gêneros. Tal rigidez e

controle do formato fílmico podem nos parecer, à primeira vista,

característicos apenas do cinema comercial voltado para grandes

públicos. O que vem chamando a atenção, porém, são as produções

que  respeitam  os  firmes  moldes  de  gênero,  mas  são,  ao  mesmo

tempo,  inovadoras  e  artísticas.  São  bem  aceitas  tanto  pela

crítica, quanto pelo grande público; simultaneamente acolhidas

pelo mercado e coerentes artisticamente.

Sem mais enfrentar o medo modernista de ser acusado de vender-se

ao  mercado,  —medo  este  que,  segundo  Nicholas  Brown,  seria

anacrônico — uma artista pode produzir uma obra de arte que seja

ao mesmo compatível com as demandas do mercado e consistente

enquanto  obra  de  arte;  um  mesmo  diretor  pode  fazer  um  filme

experimental e também uma série para televisão, sem, com isto,

perder o prestígio em um dos dois meios. A forma de usar o
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mercado para elaborar um trabalho autoral se daria através da

estetização  de  gênero.  A  estetização  de  gênero  seria  aquelas

formas artísticas que não fogem totalmente de um relacionamento

com o mercado, mas que não são apenas um nicho dele. Seria,

portanto,  uma  forma  de  produzir  uma  obra  que  funcione  como

mercadoria,  pois  está  inserida  nos  moldes  de  um  gênero

artístico,  mas  que  seja  uma  obra  autoral,  ou  seja,  uma  obra

cujas características se justifiquem pelas intenções do autor e

não pelas demandas de um nicho de mercado. Mantendo a discussão

sobre o audiovisual, não apenas filmes, como também produções

televisivas,  como  séries,  por  exemplo,  poderiam  entrar  nessa

categoria — Nicholas Brown mesmo usa como exemplo de estetização

de gênero a série The Wire (2002). 

O  problema  aqui  sai  da  dicotomia  moderna  entre  arte  e

mercadoria artística e aponta para uma outra diferenciação: o

que seria uma obra que se subjuga às demandas da norma cultural

e o que seria uma obra que aceita as fronteiras e os limites

propostos pela indústria cultural e que é livre dentro deles

para mudar o que lhe convier. Em outras palavras, o que seria

apenas uma mercadoria criada para satisfazer um nicho de mercado

e o que seria estetização de gênero. Essa diferenciação mostra-

se complexa quando uma mercadoria artística é bem executada e

interessante,  como  é  o  caso  do  filme  Avatar  (2009),  ao  qual

Brown  se  refere.  Identificar  essa  mercadoria  bem  elaborada  e

diferenciá-la de uma obra de arte de fato pode ser uma tarefa

árdua e complexa. 

Peguemos como exemplo um filme que foi bastante aguardado

tanto  pelo  grande  público  quanto  pelos  cinéfilos  e  que  vem

dividindo  opiniões  dos  críticos  desde  a  sua  estreia,  o

Interestelar (2014), de Christopher Nolan. Trata-se de um filme

de ficção científica que pretende ser  mais que apenas um filme

sobre astronautas no espaço. Para poder garantir a sobrevivência

da  raça  humana,  ameaçada  pela  condição  precária  em  que  se
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encontra a Terra, um time de astronautas se aventura pelo espaço

sideral em busca de um planeta habitável por humanos. O problema

é  que  essas  viagens  espaciais  envolvem  alterações  no  tempo-

espaço,  o  que  faz  com  que  alguns  dias  de  viagem  para  os

astronautas  representem  anos  e  anos  na  vida  dos  seus  entes

queridos  na  Terra.  O  filme,  além  de  contar  com  um  elenco

composto por atores bem conceituados como Anne Hathaway e John

Lithgow,  é  protagonizado  por  Matthew  McConaughey,  que  vem

galgando um lugar de prestígio na crítica, acumulando méritos

após ter deixado para trás uma trajetória de filmes comerciais

para dedicar-se a personagens mais ricos e profundos em obras

aclamadas por ambos o grande público e a crítica e que poderiam

se encaixar no conceito de estetização de gênero, como o filme

Clube de Compras Dallas (2013) e a série True Detective (2014).

Outra atriz que contribui com o status “cult” que atribuem ao

filme é Jessica Chastain, reconhecida por sua atuação sensível

em Árvore da Vida (2011), um filme de Terrence Malick de grande

apelo artístico. A escolha de um elenco de grandes nomes que

permeiam o universo das grandes produções também consagradas por

seu  caráter  artístico  é  a  primeira  de  muitas  estratégias  de

mercado que visam a vincular a imagem de  Interestelar à de um

filme além do Blockbuster.

A realidade por trás de tais elaboradas artimanhas é que o

filme é o que tenta com ardor não ser: apenas uma mercadoria do

gênero de ficção científica, um filme de astronautas explorando

o espaço — mas uma mercadoria muito bem pensada e repleta de

estratégias de marketing que muitas vezes ludibriam até os mais

atentos espectadores, levando-os a crer que se trata de uma obra

de  arte  feita  nos  moldes  da  estetização  do  gênero  ficção

científica.  Percebe-se  que  Interestelar  é  uma  mercadoria

artística  por  tentar,  através  diversos  aspectos

cinematográficos, provocar um efeito nos espectadores, ao mesmo

tempo em que tenta ser atraente ao nicho de mercado de filmes de
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arte,  além  do  nicho  de  filmes  comerciais  já  conquistado  por

seguir  as  normas  de  gênero  e  de  superproduções.  A  premissa

básica apontada por Brown para que uma obra seja considerada uma

obra de arte, mesmo que inserida diretamente no mercado, é que

se uma obra de arte não é (apenas) uma mercadoria, faz sentido

abordá-la  com  ferramentas  interpretativas,  já  que  as  suas

características de fato possuem um significado. Segundo o autor:

Se uma obra de arte é apenas uma mercadoria, a
interpretação subitamente para de fazer sentido,
já que a forma que o objeto toma é determinada em
outro local que não onde ela é feita, ou seja, no
mercado. (BROWN, 2012) 

Em  Interestelar, todas as escolhas do diretor parecem ter sido

feitas baseadas no efeito a ser causado no público, e visando às

demandas do mercado para consagrar um filme como uma marcante

obra  cinematográfica.  Aspectos  como  a  trilha,  que  se  esforça

incessantemente em causar o impacto desejado em cada momento da

narrativa; e inserções dramáticas no enredo, como quando Cooper

(McCounaughey) assiste às mensagens de video dos seus familiares

acumuladas  ao  longo  de  23  anos,  ao  invés  de  contribuírem

sensivelmente  para  a  narrativa,  atravessam  a  linha  tênue  que

separa  o  sensível  do  apelativo  e  beiram  o  kitsch,  além  de

suprirem fielmente as demandas do cinema comercial. 

Outro aspecto já oferecido ao espectador antes mesmo dele

entrar na sala de cinema é a duração do filme. Um filme que se

propõe a ter 2:49 horas de duração poderia conquistar o status

quo de um filme que ousa e foge do formato tradicional: um filme

com  um  conteúdo  a  mais  que  justifica  os  planos  a  mais,  que

poderiam  sido  cortados  na  edição  em  prol  de  um  encaixe  numa

duração  palatável  e  pré-estabelecida  pelas  amarras  das

convenções comerciais — que é o caso do já citado  Árvore da

Vida, ou de qualquer outro filme de arte inserido no mercado que

são por muitos considerados como longos demais ou cansativos.

Pode  também,  por  outro  lado,  ser  uma  superprodução  com
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pretensões de ganhar algum Oscar naquele ano. Interestelar está

longe de ser cansativo e prende o olhar repleto de entusiasmo do

espectador  através  de  suas  mirabolantes  cenas  de  ação,  seus

momentos de comoção e suas piadas oportunas sempre bem colocadas

a modo de aliviar o espectador depois de um momento de tensão. A

sua  duração  prolongada,  ao  que  parece,  aproxima-o  menos  dos

filmes de artes, ousados por excederem seu limite de tempo, do

que das superproduções como a trilogia de  O Senhor dos Anéis

(2001, 2002, 2003), por exemplo. 

Não há, em  Interestelar, uma escolha realmente artística,

algo que ousa por ser autoral. O que há são escolhas pseudo-

ousadas  que  servem  apenas  para  tentar  qualificá-lo  enquanto

grande  obra  cinematográfica  e  para  garantir  seu  sucesso  de

público. E sobre a possível consistência de um filme tão bem

produzido  que  encanta  e  captura  os  espectadores  não  faz

necessariamente dele uma obra de arte, como explica Brown:

A imagem dos críticos produzindo uma profusão de
interpretações  completamente  incompatíveis  (mas
também plausíveis de uma maneira geral) foi uma
imagem divertida e não passou despercebido pelos
próprios críticos. A profusão empírica é em si
mesma insignificante: todas essas interpretações
podem estar erradas. Mas o que também é possível,
já que o filme só leva em consideração a produção
de efeitos mercadológicos, é que ele possa não
preocupar-se  em  produzir  qualquer  consistência
interna  mínima  necessária  para  produzir  um
significado. […] Mas isso não significa que toda
mercadoria  artística  é  similarmente
inconsistente:  algumas  audiências  pagam  por
consistência ideológica, narrativa ou estética,
então nós temos Michael Moore, cinema middlebrow
e filmes independentes. Mas essa consistência não
cria um significado, pois o que aparenta ser um
significado  é  apenas  um  apelo  a  um  nicho  de
mercado. 55 (BROWN, 2012, tradução da autora)

55 No  original:  “The  sight  of  critics  producing  a  welter  of  completely
incompatible (but also generally plausible) interpretations was an amusing
one  that  did  not  go  unnoticed  by  the  critics  themselves.  This  empirical
profusion is insignificant in itself: all of these interpretations could be
wrong. But it is also possible that since the film is only concerned with
producing  a  set  of  marketable  effects,  it  cannot  at  the  same  time  be
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Um contraponto direto à mercadoria artística Interestelar é

um filme do mesmo gênero, ficção científica, que trata do mesmo

tema,  astronautas  no  ambiente  inóspito  e  inumano  do  espaço

sideral. Gravidade (2013), filme de Alfonso Cuarón, data do ano

anterior e trata o tema em comum de uma forma bastante díspar. O

filme  narra  a  história  da  engenheira  médica  Ryan,  que  não  é

astronauta por formação, em uma missão da NASA. Inesperadamente,

um  destroço  atinge  a  nave  em  que  Ryan  está,  destruindo-a  e

fazendo a tripulante vagar pelo espaço tentando conseguir alguma

forma  de  ser  resgatada.  Seu  companheiro  de  missão  ajuda-a

enquanto  pode,  mas  logo  some  na  escuridão  do  universo.  Ao

contrário  de  Interestelar,  o  filme  conta  com  dois  atores  de

grande produção comercial: Sandra Bullock e George Clooney. Como

Interestelar,  os  aspectos  que  garantiram  a  fama  de  Gravidade

diante  do  público  que  ainda  não  viu  o  filme  foram  premissas

inovadoras. Só que neste essas premissas não são sinais vazios

de uma possível inovação, como uma duração prolongada ou atores

reconhecidos por papéis mais alternativos. Aqui, o que chama a

atenção  para  o  filme  é  majoritariamente  o  fato  de  que  ele

apresenta um elenco bastante reduzido durante o início, e depois

segue  sendo  sustentado  apenas  por  uma  personagem,  Dr.  Ryan

Stone, vivida por Sandra Bullock. Justamente por não ser vista

com  frequência  em  papéis  complexos,  perguntava-se  se  a  atriz

conseguiria desempenhar tal função desafiadora — ou seja, não

houve aqui uma aposta certeira de um público geral no sucesso

dessa atuação. Outra característica pouco comum é o cenário. O

filme passa-se apenas no espaço. Estes dois dados sobre a obra

já são indicativos de que Cuarón não teve medo de perder uma

concerned with producing the minimal internal consistency required to produce
a meaning. […] This is not to say that all art commodities are similarly
inconsistent:  some  audiences  will  pay  for  ideological  or  narrative  or
aesthetic  consistency,  so  we  have  Michael  Moore,  middlebrow  cinema,  and
independent film. But this consistency doesn’t add up to a meaning, since
what looks like meaning is only an appeal to a market niche.” 
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parcela de seu público por conta de escolhas ousadas. E elas

continuam se fazendo mais numerosas e presentes durante todo o

filme, garantindo o seu tom autoral que implica num clássico

ame-o ou deixe-o. 

Logo no inicio do filme, o espectador depara-se com um plano

sequência em que a câmera aproxima-se do rosto de Ryan, fixando-

o na maior parte da tela, enquanto a visão oscilante da Terra

no fundo denuncia o movimento da personagem, que está girando à

deriva no espaço. A câmera aproxima-se mais e mais e adentra o

capacete de Ryan, passando a observar seu rosto muito de perto.

Observa também o espaço e a Terra longínqua através do vidro do

capacete, compartilhando intimamente da visão, da respiração e

do desespero da personagem, até tornar-se uma câmera subjetiva

do seu olhar. Com a mesma sutileza, a câmera vai pouco a pouco

fazendo o caminho inverso, mostrando outra vez o rosto muito

próximo de Ryan, afastando-se até sair do capacete. Um plano

pouco  usual  que  provoca  uma  imersão  na  personagem  e  em  suas

sensações.  O  som  e  a  trilha  contribuem  para  essa  imersão,

modificando-se ao adentrar o capacete e ao sair dele. Depois

deste plano, o uso da câmera subjetiva que põe o espectador no

lugar  da  protagonista  volta  a  aparecer  de  tempos  em  tempos

durante a narrativa.

Há, em Gravidade, uma cena equivalente à em que Cooper, em

Interestelar, vê os vídeos não vistos dos últimos 23 anos. É

quando  Ryan  consegue  contato  via  rádio  com  alguém  na  Terra.

Ambas as cenas funcionam como uma inserção dramática no filme,

uma pausa nas cenas de ação para um momento sensível em que a

realidade inóspita espacial do personagem é contrastada com a

realidade humana da Terra, onde reinam os sentimentos e o afeto.

É nesse mesmo momento nas cenas de ambos os filmes que a vida

cotidiana terrestre parece louvável e acolhedora. Para atingir

esse  objetivo,  a  cena  liderada  por  McConaughey  bombardeia  o

espectador com os depoimentos emocionante dos filhos de Cooper,
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que  narram  os  anos  comprimidos  em  revelações  importantes  do

passar de uma vida. Essas incluem a conclusão dos estudos do

filho de Cooper, que também encontra a mulher de sua vida; o

nascimento de seu primeiro neto e a informação implícita de que

ele morreu ainda criança. Muitos dados tocantes e as lágrimas e

suor de Cooper são condensados numa cena feita com o intuito de

emocionar.  Na  cena  de  Bullock,  há  uma  ausência  de  fatos

tocantes. Mal há um diálogo direto, já que a voz do outro lado

do  rádio  é  em  uma  língua  incompreensível.  O  que  faz  desse

contato  com  o  humano  ser  emocionante  na  cena  de  Gravidade é

sutilmente sensível: um latido de cachorro, um choro de bebê e

uma canção de ninar através da rouca transmissão do rádio no

silêncio de um destroço de uma nave no espaço. As lágrimas da

protagonista aqui comovem ao mesmo tempo que encantam, pois elas

flutuam  no  ar  e  chegam  bem  perto  do  espectador  que  tiver

assistindo o filme em 3D, como ele foi feito para ser exibido.

Um adendo curioso sobre esta cena: o filho do diretor, Jonás

Cuarón, dirigiu um curta-metragem intitulado Aningaaq (2013) que

narra o lado contrário desta ligação de rádio, mostrando uma

família  de  esquimós  que  ignora  o  fato  da  voz  feminina  estar

vindo de fora do planeta. Este detalhe seguramente não influi na

narrativa  do  filme,  tampouco  é  fundamental  para  ela,  mas

contribui para o tom autoral que permeia as escolhas fílmicas de

Gravidade. 

À  exemplo  desta  cena,  os  momentos  dramáticos  e  mais

sensíveis do filme não são saturados de emoções; não há algo que

condicione os espectadores a sentirem este ou aquele sentimento.

O espectador não é metodicamente encaminhado para sentimentos

pré-estabelecidos que favorecem o desenrolar da trama e cumprem

as  expectativas  do  gênero.  A  trilha  condiz  com  essa  escolha

autoral. Não é literal e exerce com louvor seu papel fundamental

na  imersão  do  espectador  naquele  mundo  escuro,  frio,  e

silencioso — não há medo de usar o silêncio aqui. 
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É curioso reparar que ambos os filmes possuem um final feliz

— finais estes muito distintos ente si. Em Interestelar, o final

não  deixa  de  contar  com  o  protagonista  na  sua  melhor  forma:

jovem, apesar de seu mais de um século de idade e pronto para

uma nova aventura. Aventura esta que ele prontamente aceita ao

ser informado pela filha que sua companheira de jornada Brand

continua  sozinha num planeta perdido. O espectador sai da sala

com a esperança de retornar em breve para assistir a um possível

Interestelar  2.  Um  final  feliz  que  deixa  espaço  para  um

seguimento do filme consagra-se como mais uma escolha puramente

mercadológica  com  o  intuito  de  já  garantir  público  para  uma

próxima superprodução. 

O final de  Gravidade é de outra natureza. Depois de ser

levado  a  flutuar  durante  todo  o  filme,  deparar-se  com  uma

enxurrada de água que adentra o compartimento de nave em que

está Ryan é de uma materialidade quase palpável para quem vê a

cena. Subitamente, o espectador, que já estava habituado desde o

início do filme com a condição  sine qua non de que todos os

problemas a serem enfrentados eram esses característicos daquela

realidade  alheia  do  espaço,  percebe  a  água  e  os  perigos

terrestres de uma forma outra diferente da qual é acostumado.

Embaixo d’água, a câmera flutuante agora olha para o sapo que

nada cruzando a tela, para a própria água e para a configuração

terrestre  com  o  encanto  primordial  de  quem  vê  o  mundo  pela

primeira vez. Assim como em todo o filme, o som aqui tem um

papel fundamental e, assim que Ryan sobe à superfície da água,

ouvem-se insetos e sons da natureza, tão destoantes dos sons que

ouvimos durante toda a experiência fílmica. Ryan sai da água

rastejando,  como  o  primeiro  anfíbio  dando  origem  à  vida

terrestre.  Sente-se,  neste  momento,  o  peso  do  corpo  que  não

consegue  se  sustentar  em  pé;  sente-se  enfim  a  gravidade  que

faltou durante todo o filme. É um final repleto de sensações,

mas, ao contrário dos também múltiplos sentimentos do final de
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Interestelar, essas não são apelativas. Há um caráter sensorial

que faz o espectador sair da sala de cinema quase como Ryan saiu

da água: sentindo o peso do próprio corpo, estupefato com o ato

corriqueiro  de  andar,  abismado  com  a  realidade  cotidiana  e,

principalmente,  percebendo-se  humano.  Essa  transformação  que

sofre o espectador após passar por toda a jornada de Gravidade

não existe em Interestelar, e só isto já seria razão suficiente

para validar o primeiro como obra de arte. 

Os dois filmes de temas próximos apresentam, portanto, dois

universos  muito  distantes.  Um  cumpre  com  rigor  o  que  lhe  é

requerido pelo mercado, e não teme, com sua pretensa ousadia,

perder  nenhuma  parcela  de  público.  Muito  pelo  contrário:  tem

como  objetivo  conquistar  também  o  público  de  filmes

alternativos. O segundo baseia as suas escolhas na integridade

da  obra,  em  seu  significado  maior  e,  consequentemente,  na

consistência  dela  enquanto  arte.  Ao  narrar  uma  busca  pelo

humanamente possível no espaço inumano,  Interestelar alcança o

mérito  de  ser  um  bom  filme  de  ficção  científica  através  de

inserções de dados sobre física quântica que soam inteligentes

demais para serem plenamente compreendidos e efeitos especiais

intrigantes garantem o estranhamento necessário para ganhar o

respeito de uma audiência não-especializada, mas não contém em

si  nada  mais  profundo  do  que  isso.  Com  uma  proposta  menos

megalomaníaca,  Gravidade narra  a  história  de  uma  personagem

feminina de nome masculino que, quase como o espectador, não

compreende o complexo funcionamento das máquinas da NASA. É um

filme sobre o humano, aborda seu tema diretamente, e o faz para

o público que o aceitar na sua forma específica e singela de

tratá-lo. Mais do que uma discussão sobre a intencionalidade de

cada diretor, a discussão sobre os dois filmes é sobre autonomia

— mas uma autonomia contemporânea sem o caráter nostálgico e

anacrônico de uma vanguarda; uma autonomia que permite que uma

121



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

obra fruto de uma superprodução consolide-se enquanto obra de

arte. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADORNO,  Theodor  W.;  HORKHEIMER,  Max.  A  Dialética  do
Esclarecimento:  Fragmentos  Filosóficos.  1947.  Disponível  em:
<http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/Dialética-do-
Esclarecimento-Adorno.pdf>. Acesso em: 1 set. 2015.

BROWN,  Nicholas.  The  Work  of  Art  in  the  Age  of  its  Real
Subsumption  under  Capital.  2012.  Disponível  em:
<http://nonsite.org/editorial/the-work-of-art-in-the-age-of-its-
real-subsumption-under-capital> Acesso em: 9 dez. 2014.

PETSCHE,  Jackson.  The  Importance  of  Being  Autonomous.
Meditations  Journal,  vol  26,  2012/  2013.  Disponível  em:  <
http://www.mediationsjournal.org/articles/the-importance-of-
being-autonomous>. Acesso em: 7 dez. 2014.

122

http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/Dial%C3%A9tica-do-Esclarecimento-Adorno.pdf
http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/Dial%C3%A9tica-do-Esclarecimento-Adorno.pdf
http://www.mediationsjournal.org/articles/the-importance-of-being-autonomous
http://www.mediationsjournal.org/articles/the-importance-of-being-autonomous
http://nonsite.org/editorial/the-work-of-art-in-the-age-of-its-real-subsumption-under-capital
http://nonsite.org/editorial/the-work-of-art-in-the-age-of-its-real-subsumption-under-capital


Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

POR UMA AUTONOMIA DA ARTE DO PONTO DE VISTA ARTÍSTICO:
FERNANDO PESSOA E A TRÍADE HETERONÍMICA.

Priscila Alba
Mestrado História Social da Cultura PUC-Rio

Resumo:  Este  ensaio  visa  apresentar,  de  modo  breve,  os  três
heterônimos mais famosos de Fernando Pessoa, a saber: Alberto
Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Além disso, almejou-se
relacioná-los,  isso  é,  alçá-los  a  um  estado  comparativo  onde
seria possível investigar suas poéticas a partir da hipótese de
que  essas  seriam  originadoras  de  temporalidades.  Assim,
procurou-se demonstrar, sucintamente, a possibilidade de pensar
nesta  tríade  heteronímica  enquanto  uma  espécie  de  mitologia
histórico-poética que questionaria a própria questão acerca da
autonomia da arte.

Palavras-chave: Fernando Pessoa; heterônimos, temporalidade;
autonomia.

Abstract:  This paper aims to present, briefly, the three most
famous heterônimos of Fernando Pessoa, namely: Alberto Caeiro,
Álvaro de Campos and Ricardo Reis. Also, if craved related them,
that is, strap them to a comparative state where it would be
possible to investigate its poetics on the assumption that these
would  be  originators  of  temporality.  So,  we  tried  to  show
briefly the possibility of thinking this heteronímica triad as a
kind  of  historical  and  poetic  mythology  that  would  question
about the autonomy of art.

Keywords:  Fernando  Pessoa;  heteronyms;  temporality,
autonomy.

“Mandado de despejo aos mandarins da Europa! Fora.
         [...] Dai Homeros À Era das Máquinas, ó Destinos científicos! Dai

Miltons à época das Coisas Eléctricas, ó Deuses interiores à Matéria!
Dai-nos Possuidores de si-próprios, Fortes, Completos, Harmônicos, Sutis!

A Europa quer passar de designação geográfica a pessoa civilizada!
O que aí está a apodrecer a Vida, quando muito é estrume para o Futuro!

O que aí está não pode durar, porque não é nada!
Eu, da Raça dos Navegadores, afirmo que não pode durar!

Eu, da Raça dos Descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um
Novo Mundo!

Quem há na Europa que ao menos suspeite de que lado fica o Novo Mundo
agora a descobrir? Quem sabe estar em um Sagres qualquer?

Eu, ao menos, sou uma grande Ânsia, do tamanho exato do Possível!
Eu, ao menos sou da estatura da Ambição Imperfeita, mas da Ambição para

Senhores, não para escravos!
Ergo-me ante, o sol que desce, e a sombra do meu Desprezo anoitece em

vós!
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Eu, ao menos, sou bastante para indicar o Caminho!
Vou indicar o caminho! (...)

[...] O Super-homem será, não o mais livre, mas o mais harmônico!
Proclamo isto bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas para a
Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o

Infinito”.56

Publicado pela primeira vez em novembro de 1917 na revista

Portugal Futurista57, em Lisboa, Ultimatum compõe parte da prosa

do  poeta  português  Fernando  Pessoa.  Essa  informação  é  apenas

parcialmente correta na medida em que Ultimatum é, a rigor, um

manifesto  que  diz  de  uma  ideia  de  estética  articulada  pelo

heterônimo Álvaro de Campos. Nascido em Lisboa a 13 de outubro

de 189058, Álvaro de Campos, segundo revela Fernando Pessoa por

volta de 1919, “viajou extensamente pelo Oriente e pela Europa,

demorando principalmente na Escócia onde cursava, até o ano de

1914, faculdade de engenharia naval”59. Opiário60, poema de Campos

dedicado “ao senhor Mário de Sá-Carneiro”61, publicado no ano de

1914  no  qual  o  poeta  estaria  de  férias  da  faculdade  de

56 PESSOA, Fernando. Ultimatum. In.: Obras em prosa. Rio de Janeiro: Editora
Nova Aguilar, 1986. pp. 509-520.
57 Revista de arte portuguesa censurada quinze dias após a primeira edição.
Publicaram  nesta  edição  Mario  de  Sá-Carneiro,  José  de  Almada-Negreiros,
Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, dentre outros. Segundo Pessoa, a revista
teria escapado a censura devido a um “golpe de sorte”, mas essa sorte teria
se  esgotado  quando,  a  partir  de  sua  publicação,  alguém  teria  chamado  à
atenção “das autoridades para ela”, o que resultou na apreensão de todos os
exemplares  bem  como  na  abertura  de  um  processo  contra  todos  os  seus
colaboradores.  Junto  ao  Ultimatum  de  Álvaro  de  Campos  e  em  tom  bastante
semelhante,  publicava  seu  Ultimatum  Futurista  às  Gerações  Portuguesas  do
Século XX o poeta e pintor português Almada Negreiros.

58 Essa é a data informada por Pessoa em texto publicado por volta do ano de
1919.  Em  sua  correspondência  encontra-se  uma  carta  para  Adolfo  Casais
Monteiro, datada de 13 de janeiro de 1935, na qual diverge e diz que Álvaro
de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890. Ver: PESSOA, F.
Sobre o Ultimatum. In: Op. Cit. p. 162. E: PESSOA, F. Carta a Adolfo Casais
Monteiro. In.: Op. Cit. p. 95.
59 Idem. Sobre o Ultimatum. P. 162.
60 CAMPOS, Álvaro de.  Opiário.  In.: PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 2003. p. 301.
61 Álvaro  de  Campos  escreve  em  Prefácio  para  uma  antologia  de  poetas
sensacionistas - publicado pela primeira vez em Tricórnio, uma antologia de
poetas  portugueses  contemporâneos  organizada  por  José  Augusto  França  e
publicada em Lisboa, no ano de 1952 – que o “sensacionismo começou com a
amizade  entre  Fernando  Pessoa  e  Mário  de  Sá-Carneiro”.  Sobre  isso  ver:
CAMPOS, A. Prefácio para uma antologia de poetas sensacionistas. In.: Obras
em prosa. p. 450.
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engenharia, é a narração dessa origem em heterônimo, isso é, a

poética viagem inaugural ao Oriente que descreve o nascimento de

Álvaro de Campos “antes de ter conhecido Caeiro e ter caído sob

a sua influência”62. Logo no primeiro verso diz ir buscar no ópio

“um  Oriente  ao  oriente  do  Oriente”63,  bem  como  diz  que  está

vivendo “a bordo” e que, por isso, seriam esses dias de “febre

na cabeça”.

Em carta a Adolfo Casais Monteiro, datada de 13 de janeiro de

1935, Fernando Pessoa relata que pôs em Álvaro de Campos toda

emoção que não daria nem à ele nem à vida64. A febre poética de

Campos pode ser interpretada, com isso, como uma disposição de

temperamento, como o sintoma de uma sensação (doente), de um

“sensacionismo”65. Febre é elevação de temperatura, mas também é

ânsia  de  ter,  de  possuir,  exaltação.  Nisso  que  haja

“desassossego”,  nisso  que  a  vida  seja  uma  quinta  “onde  se

aborrece  uma  alma  sensível”.  O  que  Campos  quer,  na  última

estrofe, é justamente “calma”. Enquanto sintoma, o que a febre

de  Álvaro  de  Campos  denuncia  em  Opiário é  certa  doença

histérica66 que  se  manifesta  por  completo,  como  veremos

62 PESSOA, F. Carta a Adolfo Casais Monteiro. In.: Op. Cit. p. 95.
63 CAMPOS, A. Opiário. p. 301.

64 PESSOA, F. Carta a Adolfo Casais Monteiro. p. 94.
65 O  sensacionismo  é,  para  Fernando  Pessoa,  um  “Movimento  literário”  que
propõe uma “sensação da realidade” imediata entre sensação e objeto, isso é,
sem “reflexão”. Nisso, o postulado central do sensacionismo é que todo objeto
é uma sensação nossa, sendo a arte, portanto, a conversão de sensação em
objeto. Objeto estético que volta a ser sentido e, com isso, produz nova
sensação. É importante salientar o caráter dinâmico desse movimento na medida
em que a própria poética de Álvaro de Campos é expressão de interpenetração
de forças centrípeta e centrífuga. Segundo Fernando Pessoa apenas três poetas
seriam verdadeiramente sensacionistas, a saber: Cesário verde que “apenas o
esboçou”; Alberto Caeiro que o “fundou”; Ricardo Reis que o transformou em
“neoclássico”; e Álvaro de Campos que o “modernizou e levou ao paradoxismo”.
Ver: O sensacionismo. In.: Obras em prosa. pp. 424-427.
66 Pessoa relata na referida carta a Adolfo Casais Monteiro que a origem de
seus heterônimos seria o “fundo traço de histeria” existente nele. Histeria
que  se  traduz  nos  poemas  de  Álvaro  de  Campos,  o  “mais  histericamente
histérico”.  Ademais,  em  escrito  datado  de  1915,  Fernando  Pessoa  diz  não
encontrar dificuldade para definir-se, seria “um temperamento feminino com
uma  inteligência  masculina”.  Nisso  que  “se  fosse  mulher  –  na  mulher  os
fenômenos histéricos rompem em ataques e coisas parecidas – cada poema de
Álvaro de Campos seria um alarme para a vizinhança. Mas sou homem – e nos
homens a histeria assume principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em
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posteriormente, em  Ode Triunfal. Se diz, no âmbito de  Opiário,

que o “fato essencial é o de que está doente”67, Álvaro de Campos

nuança  um  aspecto,  isso  é,  uma  “tendência  latente”68 de  sua

personalidade.  Tendência  que  no  poema  de  1914  ainda  aparece

enquanto certo cultivo de um sentimento decadente69 expressivo da

vida social da época. Decadência explicitada, por exemplo, em

verso  onde  Campos  diz  passar  “os  dias  no  smoking-room  com  o

conde,  um  escroc francês”.  Mas  o  cultivo  da  decadência  diz,

também, da forma de  Opiário. Composto por versos decassílabos,

quarenta e três estrofes quadras e rimas interpoladas, o poema é

formalmente cultivado, isso é, um elogio ao clássico. 

Clássico  que,  segundo  Fernando  Pessoa,  em  1915,  diz  da

constatação de que “todas as coisas têm um princípio, um meio e

um  fim,  de  que  o  princípio  conteria  já  em  si  o  fim,  e  a

indicação do meio; e de que o meio é o modo como o princípio se

torna  fim”70.  Opiário é  clássico  na  matéria  e  na  forma.  Na

matéria, isso é, na sensibilidade porquanto Campos anuncie ser

“antes do ópio que a alma é doente” e termine, ainda, doente,

silêncio e poesia...”. Cinco anos antes da carta a Casais Caminha, em 1930,
relatou  que  “pessoalmente,  nenhum  [dos  heterônimos]  me  conheceu,  exceto
Álvaro de Campos”. Sobre isso ver: PESSOA, F.  O problema sexual. In.:  Op.
Cit. p. 40. E: PESSOA, F. Apresentação dos heterônimos. In.: Op. Cit. p. 84
67 Doença que, como veremos, marca a diferença em relação ao mestre Caeiro, a
quem “nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou”. Doença que é um “estar
doente dos olhos”, um pensar que exprime, pela simples existência, certa
fissura, fratura em uma concepção de ser que, com Álvaro de Campos, se traduz
em um não saber sentir direito. Só pelo reconhecimento da diferença, isso é,
pela não fraternidade em relação às coisas é que o tédio, o desassossego, o
“pensar” de Campos se transforma em força, em vontade, em dizer. Dizer que
quer “sentir tudo de todas as maneiras”, dizer confessionário onde Campos
admite que “prefere pensar em fumar ópio a fumá-lo”. Ver: CAMPOS, A. Passagem
das horas. In.: PESSOA, F. Obra Poética. p. 341.
68 PESSOA, F. Carta a Adolfo Casais Monteiro. In.: Obras em prosa. p. 95.
69 Em Os fundamentos do Sensacionismo, Fernando Pessoa diz que a arte moderna
deve: 1) “ou cultivar serenamente o sentimento decadente, escrupulizando em
todas  as  cousas  que  são  características  da  decadência  –  a  imitação  dos
clássicos,  a  limpidez  da  linguagem,  a  cura  excessiva  da  forma,
características da impotência de criar; 2) “ou, fazendo por vibrar com toda a
beleza do contemporâneo, com toda a onda de máquinas, comércio, indústrias”.
Se tomamos essas indicações enquanto fases, a primeira diria de Opiário, uma
fase de Campos anterior ao mestre Caeiro. Já a segunda diria, por exemplo, de
Ode Triunfal,  Ode Marítima,  Passagem das Horas,  Tabacaria, etc. Sobre isso
ver: PESSOA, F. Os fundamentos do Sensacionismo. In.: Op. Cit. p. 438.
70  Idem. Classicismo. p. 289.
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querendo “fé e calma”, como se viajasse e parasse rigorosamente

no mesmo instante. Daí que termine “a bordo”, onde o poema-navio

é meio para um fim que não se realiza, a cura, e em não se

realizando volta Campos à doença, ao “antes do ópio”. Na forma

na medida em que  Opiário é efetivamente um poema metrificado,

mas  forma  também  enquanto  inteligência.  Para  Pessoa  a  “forma

supõe a inteligência”, e a inteligência do poeta se expressa por

um “produto maximamente característico, antiparticular”71. Mas a

forma de Campos também está na matéria que, em se tratando do

poema, é tema. É o poeta relatando que “não vale a pena ter ido

ao Oriente e visto a Índia e a China, a terra é semelhante e

pequenina”.  A  dúvida  desassossegada  de  Campos  exprimida  nos

versos “pra que fui visitar a Índia que há, se não há Índia

senão a alma minha?” diz do clássico enquanto experiência da

vida para os gregos, da aceitação da “experiência integral da

vida da emoção”72.

 Nisso que ele caia no ópio, na droga que cura a doença, “por

força”, pela dinâmica mesma que o faz existir, pela essência

doente que é. Ir buscar “Oriente a oriente do Oriente” é, em

Opiário,  o  estar  a  bordo,  isso  é,  a  viagem  da  busca  pelo

nascimento de um ente73 que se dá a leste do nascer do sol.

Oriente74 é, etimologicamente falando, “nascer do sol”, “nascer

do  ente”.  A  viagem  que  descreve  é  a  própria  viagem  de

nascimento, a busca de Campos é a procura pelo sentido da sua

própria vida, o movimento poético que, ao narrar, dá vida ao

poeta. Ao dizer que está “a bordo”, portanto, Campos não diz

apenas  que  está  dentro  do  navio,  mas  enquanto  origem  do

heterônimo o “a bordo” diz mesmo de abordagem isso é, de atracar

71 Idem. Ibidem. p. 290.
72 Idem. Ibidem. p. 290.
73 Ente que, enquanto heterônimo poético, também diz do nascimento da arte.
“Um poema é um ente vivo”, diria Pessoa. Ver: PESSOA, F. Os fundamentos do
sensacionismo. In.: Op. Cit. p. 434.
74 Lembremos, pois, que parte da Grécia está localizada no Oriente. Ademais,
Oriente  é,  sob  esse  aspecto,  antítese  de  Ocidente  que,  etimologicamente
falando, significa repouso do ente, decaimento, poente.
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no tempo. 

Tempo que é o navio conduzindo sua vida pelo canal de Suez,

moderno tempo que produz “a vida de bordo” que há de matar, a

vida dividida, “paradoxal”, de contorno, isso é, superficial.

Mas se poeticamente está a bordo de um navio e é, ele mesmo,

engenheiro naval, o navio que o transporta é, também, criação

sua. Se o navio é metaforicamente o tempo, narrar a viagem a

bordo do navio é, num duplo, ser co-criador desse tempo que o

transporta. Por intermédio de rimas interpoladas e quadras, a

viagem  de  Opiário é  a  clássica75 viagem  de  nascimento  em

heterônimo, a narração originária de Álvaro de Campos.

Origem não quer dizer começo. Segundo a etimologia, origem é

“nascimento”, “ponto inicial de uma ação”. Origem diz, com isso,

de proveniência, de lugar a partir do qual algo é o que é. Lugar

a partir do qual algo é  como/enquanto é, aparece76. Se estamos

falando  de  um  poeta,  também  se  trata  de  ver  seu  nascimento

poético ou, dito de outro modo, sua origem na ação que a poesia

75 Fernando  Pessoa  investe  em  uma  ideia  de  clássico/clássica  pautada  no
movimento da ode grega – strofe, antístrofe, epodo -. Movimento que não teria
sido uma invenção dos gregos, mas uma descoberta, um axioma.  Tal movimento,
enquanto descoberta seria, para Pessoa, eterno, reaparecendo diversas vezes
ao  longo  da  história  do  pensamento,  da  filosofia.  Assim,  identifica  tal
movimento a dialética de Platão - tese, antítese e síntese -; ao pensamento
substancial de Hegel – ser-em-si (Sein), outro-ser (Dasein), volta-a-si (für
sich Sein); e a doutrina da Trindade cristã – Pai, Filho, Espírito Santo -,
por exemplo. Talvez fosse desejável não perder de vista a ideia de que ele
próprio,  Fernando  Pessoa,  constrói  sua  tríade  “sensacionista”.  Sobre  isso
ver: PESSOA, F. Clacissismo. In.: Op. Cit. p. 289.
76 Como notamos, na origem ontologia e metafísica são correlatas, isso é, a
essência da natureza é imediatamente sua aparição. Um momento onde aquilo que
é (ser/realidade) é imediatamente  como aparece, como parece ser, aparência.
Origem  indica  contiguidade  da  essência  à  forma.  É  primorosa,  sob  esse
aspecto, a instalação de Marilá Dardot, A origem da obra de arte (2002), que
integra  o  Instituto  Inhotim,  em  Brumadinho,  Minas  Gerais.  Através  de
canteiros-letras ou letras-canteiros, isso é, de vasos de cerâmica em formato
de  letras,  pode-se  não  só  formar  palavras  e/ou  frases  mas  efetivamente
plantar, preencher as letras com terra e sementes. A artista oferece-nos fina
compreensão  acerca  da  obra  de  Heidegger  ao  proporcionar  ao
expectador/experimentador a efetiva movimentação. Com Marilá Dardot passamos
da  estatização  do  título  heideggeriano  e  experimentamos  o  movimento  da
própria obra do filósofo alemão. Com o canteiro de Dardot é possível perceber
que a arte obra, isso é, realiza origem, cria vida. Vida enquanto e como
sentido,  isso  é,  signo,  palavra,  frase,  mas  também  vida  essencialmente
orgânica.
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é. Não se trata, sob esse aspecto, de um poeta, isso é, de

Álvaro de Campos realizador de Opiário. Se é pela ação de narrar

a viagem, do escrever poesia que a origem de Campos se realiza,

então o dizer poético inaugura uma temporalidade, é um “aspecto

da realidade totalizado em pessoa”77, origina uma época. Esse é o

sentido de época em  Ultimatum. Se reclama, no poema de 1917,

para que se substituísse a “expressão de uma época por um ou

dois  poetas  com  personalidades”,  e  esses  seriam  a  média  das

expressões  sociais  correntes,  é  possível  pensar  no  próprio

manifesto,  Ultimatum,  enquanto  de  época.  Se  é  notoriamente

expressão da época moderna e o próprio Campos aparece enquanto

moderno  engenheiro  naval,  Ultimatum é  poema  lapidar  de  um

heterônimo que é expressão temporal, caractere poético. Quando

versa que a “Europa quer passar de expressão geográfica a pessoa

civilizada” Campos imediatamente torna-se a hora e o lugar dessa

pessoa  pelo  simples  fato  de  que  pode  perceber  isso,  dizer.

Álvaro de Campos pode ser pensado, com isso, como o heterônimo

“consciência”,  isso  é,  o  modus poético  da  tríade  onde  a

compreensão  da  historicidade  encosta,  interpenetra  a/na

historicidade  da  compreensão.  Modernidade  enquanto  e  como

consciência  é  doença,  é  distância  entre  sentir  e  ver,  é

conhecimento de, isso é, exprime relação de subordinação do real

à inteligência, é primazia do pensar.

Dá-se,  com  isso,  o  reconhecimento  e,  enquanto  poesia,  a

realização de um nihilismo heróico que na poética de Campos é

eminentemente ativo, narrativa. “Indicar o caminho”, como diz

que  fará  em  Ultimatum,  é  reconhecer  a  “falência  de  tudo  por

causa  de  todos”,  “a  falência  de  todos  por  causa  de  tudo”.

Falência  é,  enquanto  e  como  modernidade,  desadaptação  da

sensibilidade ao meio. A falência moderna se expressa, portanto,

na doença histérica de Campos e a indicação do caminho é já sua

anunciação,  escrever  poesia.  Se  Campos  é  época,  sua  doença

77 PESSOA, F. Um criador de mitos. In.: Obras em prosa. p. 84.

129



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

histérica não designa apenas um traço de sua personalidade, mas

também  um  aspecto  do  tempo,  a  rigor,  da  modernidade.  É  a

histeria  expressa  em  Ode  Triunfal onde  o  poeta  requisita

“fraternidade com todas as dinâmicas”, onde gostaria de poder

“exprimir-se todo como um motor se exprime, ser completo como

uma máquina”78. Sua doença histérica é condição sine qua non da

possibilidade de fraternidade, de harmonização da sensação ao

tempo e, com isso, da construção/aquisição de sentido. Se não é

Álvaro  de  Campos  quem  escreve  poesia,  mas  que,  enquanto

heterônimo, só vem a ser poeticamente, sua poética moderna é já

a fraternidade com essas dinâmicas, sua histeria é não só sua

como  modo  de  ser  de  uma  modernidade  que  é  motor,  dinâmica,

excesso.

Histeria é, portanto, a disposição sensível do temperamento

de Campos, um estado de alma, a congregação da força vital da

modernidade  que  é  integração  e  desintegração,  uma  força  que

apreendida como sensação permite à essa sensibilidade, à essa

forma  do  tempo  que  é  caracterizada  por  Álvaro  de  Campos,  se

expressar. Não é só o rosto de Campos que se oferece na medida

em que se lê  Ode Triunfal, é a modernidade. Modernidade que é

desarmonia, histeria, eletricidade, inquietação à diferença da

“calma” do “mestre Caeiro”. Assim que a Ode difira radicalmente

de Opiário. Sem métrica, rima, ou mesmo estrofes definidas, Ode

Triunfal parece mesmo à música da máquina, seu ritmo, isso é,

articulação que consiste na gradação entre sons e pausas. Mas se

se trata da máquina, então o ritmo é dado por “r-r-r-r-r-r; eh-

la-hô;  up-lá”  e  outras  tantas  onomatopeias79 sintomáticas  do

78 Pessoa  diz  que  nos  autores  de  Ficções  de  Interlúdio (Alberto  Caeiro,
Ricardo Reis e Álvaro de Campos) “não só as ideias e os sentimentos se
distinguem” dos seus, mas também a “técnica da composição e o estilo”. Ver:
PESSOA, F. Os heterônimos e o grau de lirismo. In.: Op. Cit. p. 86. Podemos
pensar, portanto, na íntima relação entre Ode Triunfal e Ultimatum. Escrita
em 1914, a Ode é iniciada com o verso “À dolorosa luz das grandes lâmpadas
elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo”. Ao longo de todo o poema, como
se observa, o que se segue é, justamente, a técnica e o estilo de John
Milton, o chamado “verso branco”, sem rimas.
79 Onomatopeia  diz  não  apenas  de  uma  figura  de  linguagem.  Do  grego
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movimento de um motor, de engrenagens. 

Se Ode Triunfal difere explicitamente de Opiário, o paralelo

entre ambos permite, justamente, a verificação de que Álvaro de

Campos  têm,  como  requisitou  em  Ultimatum,  não  uma,  mas

personalidades,  e  é  justamente  isso  o  que  autoriza  com  que

pensemos  nele  enquanto  época.  Mas  época  é  interpenetração,

intersecção  de  forças.  Assim,  se  a  beleza  de  Opiário também

consiste em certo grau de metrificação e rima, isso é, no belo

enquanto um aspecto contemplativo, a beleza engendrada pela Ode

é outra. Ode Triunfal marca certa virada campista em prol de uma

estética não aristotélica, isso é, “àquela que pretende que o

fim  da  arte  é  a  beleza,  ou,  dizendo  melhor,  a  produção  nos

outros da mesma impressão que a que nasce da contemplação ou

sensação das coisas belas”80. A Ode é, com isso, expressão de uma

atividade, da atividade da máquina que, assimilada por Campos em

termos de coesão e ruptura, integração e desintegração – “porque

tudo é vida” -, vem-a-ser poema, força. Força que é o próprio

Álvaro de Campos, substância que afirma no último verso da Ode

“eu toda a gente e toda a parte!”.

A beleza articulada no interior de poemas como Ode Triunfal,

Ode  Marítima,  Passagem  das  Horas e  alguns  outros  não  é  uma

idéia, isso é, não constitui uma finalidade. Antes, porém, dá-se

enquanto  e  como  uma  força  de  conversão  da  inteligência  em

sensibilidade, é mesmo a subordinação de tudo à sensibilidade de

um  poeta  que,  somente  nesse  movimento,  se  torna  “artista

verdadeiro,  foco  dinamogéneo”81.  Força  é,  também,  motus da

máquina. Nisso que o ritmo da  Ode exprima o movimento de uma

máquina que poetizada por Álvaro de Campos vem a ser o próprio

mundo, a modernidade, “Revelação metálica e dinâmica de Deus”.

“ónoma,atos”, é o nome designativo de algo. Enquanto designação é o nome que
inaugura a existência de algo. Por esse viés a onomatopeia é mais que apenas
figura  de  linguagem,  ela  é  um  dizer  originário  porquanto  não  exprime
distância entre o som e o sentido.  
80 CAMPOS, A. Apontamentos para uma estética não aristotélica. In.: Op. Cit.
p. 240.
81 Idem. Ibidem. p. 244.
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Entretanto, como disse anteriormente, consciência é doença, é

não  fraternidade  com  as  coisas,  é  distância  entre  ser  e

realidade. No poema Mestre, meu mestre querido, Álvaro de Campos

diz que Alberto Caeiro era o “coração do seu corpo intelectual e

inteiro”,  “vida  da  origem  da  inspiração”.  Caeiro  é  o  mestre

justamente porque é o proto-poeta, como disse Fernando Pessoa, o

fundador do sensacionismo. Como fundo, ele é a caracterização da

própria  Natureza,  isso  é,  o  imediato,  a  realidade  mesma.  Se

Campos  pode  ser  definido,  na  tríade  e  em  perspectivismo

temporal, como a “consciência”, isso é, a percepção da sensação,

Alberto  Caeiro  é  tão  somente  ciência.  Ele  é  o  lastro  da

sensação, “continuação íntima das cousas”82 que se expressa, a

rigor,  pela  ausência  de  filosofia,  pela  ausência  de  sentido

íntimo algum. Assim que a intimidade de Caeiro se desvele em

relação ao ver a Natureza, que seus pensamentos sejam “todos

sensações”83.

Ser  o  coração  de  um  corpo  físico  e  intelectual  é  ser,

justamente, a força vital da sensibilidade, a própria “sensação

da realidade”, o imediato, a calma. A essência caeriana, sua

poética,  é  a  original  e,  por  isso,  originária  relação  entre

estética e ética, entre o prazer enquanto e como um sentir e uma

ação humana no mundo. A calma do mestre é harmonia entre dizer e

sentir, é a imediata sensação da realidade que, como diz o poema

XXIV  do  Guardador  de  Rebanhos,  se  apresenta  pelo  “ver  sem

pensar”,  realidade  onde  as  coisas  não  têm  significação,  “têm

existência”84. Ter significado é já estar representado, isso é,

significado é dar a compreender por sinais. Mas Caeiro não quer

dar a compreender, trata-se de sentir. Se procura “dizer o que

sente” e o sentir é força que origina a vida, do tempo, Caeiro é

a realização imediata da vida, o arquétipo do Tempo. 

Alberto Caeiro é mestre de Álvaro de Campos e Ricardo Reis na

82 CAEIRO, Alberto. V. In.: PESSOA, F. Obra Poética. p. 207.
83 Idem. IX. p. 212.
84 Idem. XXXIX. p. 223.
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medida em que por intermédio de sua poética o tempo dá-se, vem a

ser  enquanto  sensação  imediata  da  realidade,  isso  é,  sem

mediação entre o sentir e aquilo pelo que se sente. Se não há

fratura, se não há distância entre ser e aparecer (enquanto e

como  um  sentir  traduzido  em  dizer)  Caeiro  está  imediatamente

junto  à  possibilidade  mesma  de  origem  do  tempo  histórico.

Enquanto  forma  direta,  somente  ele  e  mais  nenhum  outro

heterônimo pode ser “sentido do conjunto”, isso é, consciência

que imediata à totalidade das coisas, participa na criação de

uma realidade, de um aspecto do real que dá-se desde sempre já a

partir  da  palavra.  Palavra  que  é  tudo,  totalidade,  integral

possibilidade humana de tocar a realidade. E se é, se só assim o

homem  chega,  conhece,  sente  a  realidade,  palavra  também  é

sacrifício,  é  renúncia  voluntária  de  sentido  íntimo  do

“intérprete da Natureza” em prol do sentir de “homens falsos”85.

Nisso  que  escrever,  para  Alberto  Caeiro,  seja  sacrifício  à

estupidez  de  sentidos.  Sentidos  doentes,  como  os  de  Campos,

incapazes de ver “que tudo que existe, simplesmente existe. O

resto  é  uma  espécie  de  sono  que  temos,  uma  velhice  que  nos

acompanha desde a infância da doença”86.

Se a sensação é a força que origina o escrever, a própria

poesia  de  Caeiro,  enquanto  uma  sensação  sua,  é  criação  de

realidade, origem poética de sua existência, mas também de toda

e qualquer expressão de arte. Ele é o mestre da vida, das vidas

de  Campos  e  Reis,  porquanto  vida  é  algo  que  só  vem  a  ser

artisticamente, poeticamente. E na poesia de Caeiro o que ocorre

é a harmonização do sentido ao meio. Ao procurar “desembrulhar-

se e ser ele, não Alberto Caeiro, mas um animal humano como a

natureza produziu”, realiza a afirmação de Fernando Pessoa ao

dizer  “pôs  no  heterônimo  todo  seu  poder  de  despersonalização

dramática”. Quando no poema inaugural do  Guardador de Rebanhos

85 Idem. XXXI. p. 220.
86 CAEIRO, A.  Assim como falham as palavras  (...). In.:  PESSOA, F. Obra
Poética. p. 239.
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enuncia  que  “ser  poeta  é  sua  maneira  de  estar  sozinho”,  sua

solidão alude a unidade, a ser inteiro. Inteiro enquanto e como

apto a dizer aquilo que ele é, a deixar aparecer a essência do

homem que é, tão somente, aparecimento, um ver. Se ser é sentir,

e se se diz o que se sente, sua poética descreve a recondução da

força vital que está na origem vida, na Natureza, para a própria

criação de vida, poesia. Ele é o “coração do corpo intelectual e

inteiro” não apenas de Álvaro de Campos, mas de todo e qualquer

homem possível.

Todo e qualquer porque, como diz o próprio mestre, trata-se

da  “prosa  dos  versos”87.  Alberto  Caeiro  da  Silva,  nascido  em

abril de 1889 e falecido em 1915, pastor, viveu todos os anos de

sua vida em uma “quinta do Ribatejo”88, não tendo recebido quase

instrução  nenhuma.  “Ignorante  da  vida  e  quase  ignorante  das

letras,  quase  sem  convívio  nem  cultura”89,  diria  o  médico  e

discípulo Ricardo Reis, a fala de Caeiro é um dizer duplamente

prosaico. Se a prosa pode ser frequentemente definida de modo

antitético  em  relação  ao  verso,  isso  é,  na  ausência  de

metrificação  e  rima,  o  dizer  de  Caeiro  é  prosaico  enquanto

“expressão natural”, isso é, ele efetivamente não contém métrica

e rima, mas não contém enquanto fala de um pastor “ignorante das

letras”.  Na  condição  de  ignaro  pode  dizer  que  nem  sequer  é

poeta,  que  apenas  vê  e,  como  sentido  (a  visão),  “isso  é

absolutamente independente da vontade”90. Se o homem é instinto,

sentimento  e  vontade,  a  ausência  da  última  radica  o  animal

humano a, apenas, instinto e sentimento. Independer da vontade é

não poder escolher, é falta de arbítrio, é ser apenas afirmação,

isso é, verdade.

Como  um  dizer  verdadeiro,  a  poesia  de  Caeiro  está

contiguamente na origem e no fim. Independer da vontade é não

87 CAEIRO, A. XXVIII. In.: Op. Cit. p. 219.
88 Ver: REIS, Ricardo. O paganismo de Caeiro. In.: Obras em prosa. p. 115.
89 Idem. Ibidem. p. 116.
90 CAEIRO, A.  A espantosa realidade das cousas (...). In.:  PESSOA, F. Obra
Poética. p. 235.
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ser impulsionado, é poder prescindir de um pensar que se mostra

por  intermédio  do  tempo.  “Eu  não  quero  o  presente,  quero  a

realidade;  Quero  as  cousas  que  existem,  não  o  tempo  que  as

mede”91,  diria  Caeiro.  Se  palavra  é  som  e  som  é  vibração  no

tempo-espaço,  é  a  poesia  mesma  de  Caeiro  que  instala  a

possibilidade do tempo humano, o tempo histórico, cronológico. A

realidade caeriana é, por esse aspecto, sub e supra temporal,

sua  poética  está  aquém  e  além  do  tempo,  é  o  próprio

acontecimento de limitação, de caracterização da realidade que,

por  isso,  mostra  a  superfície  das  coisas  e,  em  mostrando,

permite  ao  homem  ver-se  enquanto  homem,  pequeno,  finito,

limitado.  Nisso  que  fazer  poesia,  essa  concessão  ao  tempo-

espaço, seja sacrifício, isso é, profanação de um sentido que é,

verdadeiramente, sentido nenhum, linguagem nenhuma92, silêncio,

nada93.

“Sê todo em cada coisa. Põe quanto és”, diria Ricardo Reis

afetado pelo mestre Caeiro. Pôr é, aqui, dispor, narrar. Dizer o

que se é, é dizer como se é. Isso é ser “todo”, ser inteiro, ser

essencialmente  forma,  forma-ação  da  realidade.  É  justamente

porque sua poesia é um modo de estar sozinho que Caeiro pode ser

essencialmente exterior, pode dizer o que é, converter sensação

em  sentido  e  esse,  novamente,  em  sensação.  Sentido,  como  a

palavra faz ver, é a conjugação do verbo sentir, o particípio

desse verbo. Particípio é a forma nominal de um verbo, isso é,

onde  esse  não  apresenta  flexão  de  tempo  e  modo.  Enquanto

heterônimo Alberto Caeiro é propriamente um sentido,  logos, o

não  desdobrar-se  em  uma  temporalidade  (como  Campos  em

91 Idem. Vive, dizes, no presente (...). p. 244.
92 Idem. XXXI.  p. 220.
93 Em anotação próxima ao ano de 1908, Pessoa comenta a tese de Giambattista
Vico, filósofo napolitano do século XVIII, e diz que Vico “tinha razão ao
dizer que o <<verum>> e o <<factum>> eram idênticos”. Assim, para Fernando
Pessoa,  “o  nada  pode  ser  causa  de  si  próprio,  assim  o  nada  pode  ser
consciente de si mesmo, ou conceber-se a si mesmo”. Ver: PESSOA, Fernando.
Vico tinha razão ao dizer que (...). In.: Textos filosóficos. Lisboa: Edições
Ática, 1968. p. 134.
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modernidade). Mas sentido é já o particípio passado do verbo, da

força, do sentir-ação. Nisso que se trate de se “desembrulhar”,

de  uma  poesia  que  é  mergulho  na  solidão.  Solidão  que,  com

Alberto Caeiro, é “egoísmo natural das flores e dos rios que

seguem o seu caminho preocupados sem o saber, só com florir e ir

correndo”94.  Solidão  que  nessa  poética  exprime  o  fundo  da

realidade  humana  que  é,  como  origem,  solidária  ao  mundo,  a

Natureza.

Assim é que o médico Ricardo Reis, nascido em 1887, no Porto,

mas frequentemente presente no Brasil95, pôde afirmar que “sábio

é o que se contenta com o espetáculo do mundo”96, apelando a

“realidade  do  momento”97.  Se  Caeiro  exprime  independência  em

relação  à  vontade,  Reis  nos  fala  que  “nossa  vontade  e  nosso

pensamento são as mãos pelas quais outros nos guiam para onde

eles querem, e nós não desejamos”98. Nisso que haja, na poesia de

Ricardo Reis, um apelo recorrente a vida pagã, isso é, a vida

rústica e plural. Vontade e pensamento são, nas odes de Reis,

sentidos99 determinantes, amarras que dizem da tradição cristã.

Daí  que  se  proclame  que  “o  Deus  Pã  não  morreu”,  “não  matou

outros deuses o triste deus cristão”100. Se ode diz de um poema

lírico composto por estrofes semelhantes em número e medida de

versos, de tom alegre ou entusiástico, o que se vê com Ricardo

Reis é um niilismo aparentemente passivo, mas que deve ser posto

em relação à vontade. Se a força vital é tradicionalmente uma

amarra cristã, resta “aguardar equânime”, ignorar os “impulsos

94 CAEIRO, A. XXXII. p. 221.
95 Aqui  há  mais  uma  diferença  com  relação  a  data  de  nascimento.  Em
correspondência com Casais Monteiro, Pessoa afirma a data acima. Contudo, em
escrito datado de 1914, diz que Ricardo Reis nasceu no dia 29 de Janeiro de
1914, “pelas 11 horas da noite”. Sobre isso ver: PESSOA, F. Carta a Adolfo
Casais Monteiro. In.: Obras em prosa. p. 97. E: PESSOA, F.  Ricardo Reis –
vida dele. In.: Op. Cit. p. 139.
96 REIS, R. Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo (...). In.:
Obra poética. p. 259.
97 Idem. Deixai-me a Realidade do momento (...). p. 264.
98 Idem. Anjos ou deuses, sempre nós tivemos (...). p. 265.
99 Idem. O que sentimos, não o que é sentido (...). p. 284.
100Idem. O Deus Pã não morreu (...). p. 255.

136



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

cruzados que disputam em quem sou”101. 

O niilismo aparentemente passivo de Reis é, entretanto, pró-

funda atividade na direção do mestre, no encontro de uma verdade

que porquanto se apresenta imediatamente disponível aos olhos é

superficial, inteiramente momentânea e plural. Assim, “quem não

tem e não deseja, homem, é igual aos deuses”102. Não ao deus que

dizem único, Cristo, mas aos deuses que correspondem a vida, a

esse  “ciclo  eterno  das  mudáveis  coisas”103.  Entre  a  ciência

(Caeiro)  e  a  consciência  (Campos),  a  resignação,  a  renúncia

(Reis)  ao  pensamento  e  à  vontade  que  se  expressam  na  forma

fixada  em  ode.  Se  a  forma  diz  da  inteligência  do  poeta,  a

composição  poética  fixa  de  Reis  alude  à  abdicação  da

inteligência, e enquanto abdicação, é movimento de encontro da

nitidez do mestre, é dizer próprio, mostrador da natureza de

Ricardo Reis. A disciplina na composição é tanto caminho para

Caeiro como marca a diferença em relação a Campos. Ritmo, rima e

estrofe são, para Ricardo Reis, “modos de projetar a ideia em

palavras através da emoção”104, modo de expressar o que “sentimos

verdade dentro de nós”105. Se a emoção de Campos é histérica,

excessiva, Reis nos diz que uma emoção “naturalmente harmônica é

uma emoção naturalmente ordenada”106, nisso que o ritmo, isso é, a

forma do poema, seja escravo desse ordenamento que é dado pela

própria natureza, pela emoção.

Mas a emoção de Ricardo Reis não está no coração, está na

ideia. É o pensamento que define a emoção, é a inteligência que,

pela  palavra,  dá  a  frase,  a  emoção  e  o  ritmo.  Toda  palavra

contém, para o heterônimo, “uma ideia e uma emoção”107, mas não se

trata de, como em Álvaro de Campos, subordinar tudo a sensação,

101Idem. Aguardo, equânime, o que não conheço (...). p. 291.
102Idem. Não só quem nos odeia ou nos inveja (...). p. 285.
103Idem. No ciclo eterno das mudáveis coisas (...). p. 278.
104 REIS, R. Em controvérsia com Álvaro de Campos: Ideia, emoção, ritmo. In.:
Obra em prosa. p. 144.
105 Idem. Autocrítica: As odes, obras de reconstrução pagã. p. 146.
106 Idem. Em controvérsia com Álvaro de Campos: Ideia, emoção, ritmo. p. 145.
107 Idem. Ibidem. p. 143.
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a emoção. Ricardo Reis é a antítese de Campos nesse aspecto,

pois  se  trata  de  delimitar,  de  fazer  ver  não  sua

sensação/emoção, mas sua ideia/inteligência. Se Caeiro está, de

certo modo, aquém da filosofia, Reis é o estóico por excelência,

considerando a arte não dominada pela emoção a expressão suprema

do desenvolvimento da consciência humana de si. Nisso que sua

arte, sua poética, seja expressão de regulação, de ordenamento

que  diz  de  “manifestações  mentais  que  distinguem  os  estados

inferiores  da  evolução  cerebral”108.  Se  Campos  é  dínamo,

transformação de dinâmica em eletricidade, Reis é transformação

de  dinâmica  em  mecânica,  isso  é,  conversão  de  força  vital

enquanto  e  como  sensação/emoção  em  técnica  de  composição,

aparição de inteligência. Inteligência que é, para o heterônimo,

o mostrar natural, desvelamento da natureza humana que é, para

esse, ideia.

Entre consciência e ciência não há, portanto, inconsciência,

há semi-ciência (meio caminho da sensação) conjuntamente a semi-

consciência  (meio  caminho  da  inteligência).  Semi-ciência  na

medida em que a Natureza, isso é, o sentido da vida não é mais

imediato  ao  sentir,  mas  pode  ser  restituído  pela  disciplina

formal que é expressão da ideia de sensação. Semi-consciência

porque essa expressão, sua poética, não condiz, não se harmoniza

a seu tempo cronológico. Se nascido em 1889 ou em 1914, não

importa.  Em  ambas  às  datas  podemos  considerar  Ricardo  Reis

enquanto  um  moderno,  e  modernidade  é,  justamente,  dinamismo,

desregulação, violência, excesso (ainda que de emoção, como em

Campos). Se Campos é o “verdadeiro artista”, na medida em que

poética e temporalidade se fundem, Reis é o “verdadeiro artista

clássico” porque primeiro pensa seu poema, e depois sente sobre

as bases do pensamento109. Nisso que, como diga, seja um “’stóico

sem dureza”, que queira “gozar as letras”110. Onde Campos tende ao

108Idem. Ibidem. p. 144.
109 PESSOA, F. Clássicos, Românticos e Decadentes. In.: Op. Cit. p. 294.
110 REIS, R. Negue-me tudo a sorte, menos vê-la (...). In.: Obra poética. p.
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estético, Reis tende ao ético, e talvez mesmo essas já sejam

extrapolações enviesadas de suas poéticas na medida em que, por

exemplo, Campos, assim como Caeiro, defende a existência e não o

esteticismo,  assim  como  Reis  é  rigorosamente  ético  por

intermédio de sua estética disciplinada.

Muito mais se poderia dizer a respeito de cada um dos três

heterônimos, e muito, aqui, não diz de nenhum eufemismo. Esse

ensaio consistiu apenas no exercício de apresentar, na tentativa

de  entrever  singularmente,  particularmente  cada  um  dos  três

heterônimos  (Caeiro,  Campos  e  Reis),  mas  não  só.  Se  cada  um

deles é um e pode ser lido em toda sua particularidade poética,

nuançá-los à tríade nos permite entrever aspectos outros de suas

personalidades.  Mas  se  no  começo  disse  que  se  travava  de

substituir  expressão  de  época  por  poetas  com  personalidades

podemos falar, portanto, de idades do mundo ou de raças, como

com Hesíodo em Os trabalhos e os dias.

Somente se alçados à tríade, isso é, se relacionados, é que

os  heterônimos  ganham  em  temporalidade.  Se  cada  um  é

efetivamente um tempo e, com suas poéticas, inauguram uma época

(ainda que Caeiro inaugure a possibilidade mesma), é possível

pensar  que  relacionados  os  três  heterônimos  mais  famosos  de

Fernando  Pessoa  constituem  algo  como  uma  mitologia  poético-

histórica. Se a ontologia da arte se ocupa, de modo lato, da

questão a cerca do que é a obra de arte, Pessoa responde num

jacto de caráter aristotélico: “um poema é um animal”. Enquanto

animal, um poema é, na expressão de Caeiro, “todo sem partes,

Natureza”; na poética de Campos “souteneur de todas as emoções”;

na poesia de Reis, simplesmente, “gesto”.

Para cada um e todos, um poema é algo vivo, é expressão de

vida, ainda que viver seja ver, ou requerer fraternidade, ou

simplesmente agir, dizer em conformidade ao pensar. Como vida,

cada heterônimo é, também e por isso, fenômeno na/da realidade.

283.
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Etimologicamente fenômeno diz de aparição. O que aparece em cada

poética, com cada um dos heterônimos, é uma face da realidade,

um  modus do  tempo  humano  enquanto  poesia.  Poesia-vida  que

responde à ontologia da arte não do ponto de vista da filosofia,

isso é, conceitualizando e, nesse procedimento, reinscrevendo a

ontologia da arte no campo da estética filosófica. A resposta

para o que é a arte, faz-nos ver Pessoa, só é verdadeiramente

possível, isso é, criadora de vida, a partir da própria arte em

concreção. Fernando Pessoa verdadeiramente realiza uma operação

liberadora  ao  criar  artisticamente  dignidade  para  uma

autonomização da arte em relação à filosofia. O espaço da arte

com cada um e na relação dos heterônimos é o próprio espaço que

a obra de arte cria, assim como um animal em seu habitat.

Não se trata mais, com isso, da Estética, enquanto campo

filosófico,  predicando  a  natureza  da  arte  bem  como  seus

fundamentos. Trata-se da própria obra mostrar sua natureza e, em

mostrando, fundamentar-se, isso é, tender para o fundo. Nisso

que  não  se  possa  falar  de  natureza  da  arte  sem  associar

imediatamente a arte natural, assim que não se trate apenas do

fundamento da arte, mas de artística fundamentação. Se Filosofia

é  palavra,  isso  é,  prosa,  Pessoa  faz-nos  ver  que  poesia  é,

efetivamente,  música  na  medida  em  que  o  importante  é  o

dinamismo, o movimento rítmico do poema. Tendo isso em mente,

talvez  seja  mesmo  contraditório  dizer  autonomia  da  arte  na

medida  que  essa  expressão  já  delata  certa  relação  de

subordinação. Autonomia, per si, é já reivindicação de direito.

Falar em autonomia da arte é, também, reincidir no equívoco de

que  a  arte  precisa  reclamar  seu  direito.  Equívoco  porque,

segundo entendo e proponho, Pessoa está justamente liberando a

arte inclusive de requerer autonomia.

Se um poema é um animal, arte é essencialmente vida. Enquanto

e como expressão não da vida, mas viva, a obra de arte é o

próprio nascimento da vida autônoma, plena, livre. Com cada um e
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na tríade, os heterônimos pessoanos não representam a vida, isso

é,  tornam  a  presentificar,  a  apresentar.  Eles  são  a  própria

vida,  presentificação,  a  “eterna  novidade”.  Enquanto  e  como

animais viventes rigorosamente realizam, isso é, operam o que o

conceito mesmo de autonomia diz. Autonomia é a junção de aut(o)-

+ -nomia. “Aut(o)-“ diz de mesmo, ao passo que “–nomia” diz de

algo  cabível  por  partição,  de  algo  de  direito.  Autonomia  é,

portanto, um direito que dá-se a partir do mesmo fracionado,

partido.

Pode parecer confuso, mas basta pensarmos, por exemplo, no

conceito  de  teoria.  O  usual  entendimento  nos  conduziria  a

relação antitética entre teoria e prática. Se prática é execução

teórica,  teoria  é  análise  prática.  Mas  o  que  essa  dicotomia

oculta  é  que  execução  teórica,  isso  é,  a  prática,  é  já

descrição,  fazer  teórico  que  é,  por  isso  mesmo,  a  própria

teoria. O direito conquistado, a autonomia criada por Fernando

Pessoa diz disso. A fração em tempos poéticos, em heterônimos, é

justamente  a  possibilidade-realização  de  autonomia.

Possibilidade que nasce da rearticulação entre mito e história,

da profunda e complexa articulação que tem por base a fé nas

historicidades  dos  heterônimos.  Como  mitologia  poética,  as

cronologias dos heterônimos são verdadeiras, isso é, dizem de

suas historicidades, constituem uma ideia de história poética.

Se  mitologia  ou  história  poética,  o  fato  é  que  Fernando

Pessoa quando analisado desse modo ou, para sermos condizentes

com a proposta, sentido, apresenta-se em quanto um mundo, uma

sempre nova possibilidade de ver origem e, nisso, originar vida.

Vida  que  não  reclama  direito,  que  não  requisita  autonomia

alguma. Ainda que respeite a ontologia da arte enquanto campo do

conhecimento, área ligada à Filosofia, o que Pessoa nos permite

entrever é que dizer “ontologia da arte” é uma tautologia. Se

arte é vida há que se pensar, se é que se trata de pensar,

apenas em ontologia, isso é, no estudo do ser, do animal que
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toda e qualquer arte é. Gostaria de terminar este ensaio com as

palavras do mestre não apenas de Pessoa ortônimo, de Campos ou

de Reis. Termino com as palavras do meu mestre Caeiro que certa

vez me disse que “as borboletas não têm cor nem movimento, assim

como as flores não têm perfume nem cor”. Meu mestre Caeiro, em

dia nublado de minh’alma, presenteou-me com a visão de que “a

cor  é  que  tem  cor  nas  asas  da  borboleta,  no  movimento  da

borboleta  o  movimento  é  que  se  move”111.  Vi  isso  e  fui

inteiramente feliz. Grata, meu querido mestre Caeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PESSOA, Fernando.  Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
2003. 

_______.  Obras em prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar,
1986.

_______. Textos  filosóficos. Lisboa: Edições Ática, 1968.

HESÍODO. Os trabalhos e os dias. São Paulo: Editora Iluminuras,
1996. 

111 CAEIRO, Alberto. XL. p. 224.

142


