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!
Resumo: O objetivo do presente artigo é apresentar alguns comentários sobre as funções discursivas 

de certas afirmações sobre o valor estético de uma obra de arte, focando nos enunciados que 

apresentavam esse valor como algo intrínseco e independente da recepção pública do trabalho 

literário. A tese da autonomia das obras de arte, que marca profundamente a Estética Moderna, teve 

efeitos para além de um campo abstrato de operações conceituais, efeitos que só podem ser 

compreendidos na medida em que nos desviamos do centro gravitacional que é a função 

proposicional do discurso, e analisamos os usos filosóficos da linguagem para além das descrições de 

fenômenos, eventos etc. A partir disso, será possível pensar que tipos de efeitos ainda persistem nos 

dias atuais, mesmo depois de todas as transformações sociais, culturais e econômicas que se deram 

desde o fim do Iluminismo europeu. 
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!
Abstract: The aim of this article is to present a few remarks on discursive functions of some statements 

about the aesthetic value of works of art, focusing on the ones that claimed such value was intrinsic 

and independent from public evaluation and reception of literary products. The thesis on the 

autonomy of the work of art, deeply embedded in Modern Aesthetics, produced effects beyond the 

abstract dimension of conceptual operations, and we can only understand such effects by moving 

away from the gravitational powers of the propositional function of discourse, so we can analyse other 

philosophical uses of language than descriptions and statements about events, phenomena etc. By 

doing that, we can think about what kinds of effects are still present in our time, even after all cultural, 

economic and social transformations between us and the end of european Enlightenment. 
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I 

!
A quem interessava a tese segundo a qual o valor de uma obra, definido em termos 

estéticos, só poderia ser encontrado em seu interior, passível de reconhecimento quando todo o 

interesse fosse suspenso? Que tipo de interesse há no desinteresse, na demanda de um sujeito 

desinteressado? Para além do conteúdo proposicional dos enunciados (do que era afirmado nos 

enunciados) da Estética Moderna, o que ainda persiste em nosso tempo de um campo da arte 

que já não consegue manter suas fronteiras após a colisão do mundo da arte com outros 

mundos? Começando por um relato sobre o contexto socioeconômico em que nomes influentes 

do Iluminismo germânico conseguiram estabelecer um novo paradigma teórico/estético para 

pensar a função e o valor das obras de arte, assim como sua relação com o público consumidor 

de produtos literários, a proposta central deste texto é pensar as exclusões que se operam através 

desse novo paradigma. Isso somente é possível através da consideração do papel que o mesmo 

desempenhava para além do campo das meras abstrações — falamos aqui poder material do 

discurso e da dimensão produtiva/performativa da linguagem. Dessa forma, podemos perguntar 

sobre o que ainda há da tese sobre a autonomia das obras de arte em nosso século, sobre o que 

ainda persiste daquela construção teórica, e como ainda podem estar em pleno funcionamento 

os discursos que operam exclusões e hierarquias de gostos/intelectuais mesmo após a queda dos 

muros que protegiam a autonomia do campo da arte descrito pela sociologia. 	


!
II	


!
	
 Assim, para começar, cito uma passagem de um livro de Martha Woodmansee (The 

Author, Art and the Market):	

Os esforços dos Esclarecedores[1] em estender a alfabetização e criar um clima propício a um eventual 

desenvolvimento da literatura produzida na língua nativa obtiveram um sucesso notável. Por volta de 

1760, começamos a ler sobre a disseminação do hábito de leitura – sobre a “obsessão pela 

leitura” [Lesewut] ou “mania de leitura” [Lesesucht]. Nas décadas seguintes, reporta-se uma verdadeira 

“epidemia de leitura” [Leseseuche] varrendo as terras germânicas. O que se dizia é que ela se estendeu 

até mesmo para as classes mais baixas e que afetou mulheres especialmente (WOODMANSEE, 1994, p. 

24, tradução do autor). 

Apesar da “epidemia” ter atingido apenas cerca de 15% da população germânica em 1770 e 

25% por volta de 1800, ainda assim não deixou de ser noticiada como um momento singular de 

democratização do hábito de leitura, especialmente pelo fato de ter atravessado diferentes 

setores daquelas sociedades. Segundo o jornal Der Weltbürger, a leitura passou a fazer parte do 
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cotidiano de integrantes da nobreza (que agora decorava seus aposentos com livros para não 

parecer vulgar), soldados (que, em outros tempos, teriam sido ridicularizados ao serem vistos 

com um livro na mão), mulheres (que passariam a dedicar suas manhãs à leitura de poemas e 

revistas) e camponeses (que agora poderiam ler Das Noth- Und Hülfs-Büchlein[2] na estalagem 

local) — era o fim do monopólio exercido pelo que podemos chamar de “classe erudita” ou 

“classe esclarecida” (WOODMANSEE, 1994, p. 24).	


	
 Por outro lado, como veremos adiante, a celebração desse momento, tão antecipado 

pelos empreendedores iluministas, encontrou seu limite quando as consequências da 

disseminação do hábito de leitura se manifestaram para além de suas expectativas e poder de 

controle (principalmente: para além de seus interesses). As campanhas de popularização da 

“filosofia do Esclarecimento” vinculavam explicitamente leitura a alguma espécie de 

desenvolvimento de ordem moral/espiritual, e isso era feito através de periódicos que seguiam o 

formato das publicações inglesas (como o Spectator), contendo ensaios sobre uma grande 

variedade de assuntos, abordados em geral de forma pretensamente didática e acessível ao 

público-alvo. “O objetivo declarado de seus editores era elevar os padrões morais e intelectuais 

da classe média […] O interesse nessas produções foi tão grande que elas eram frequentemente 

re-impressas em coleções, e [...] muitas vezes pirateadas” (BRUFORD, 1935, p. 282, tradução 

do autor). Essa submissão da leitura enquanto hábito a uma axiologia, a um pensamento sobre 

valores, acabou por abrir uma via para certas frustrações — o consumo de obras literárias 

assinadas pelos Esclarecedores não encontrou efetivamente um público-alvo para além da 

classe média.  Dos 182 periódicos que surgiram entre 1713 e 1761, mais de um terço foi 

publicado em centros comerciais, em Leipzig ou Hamburgo. Os clubes de leitura que se 

tornaram populares a partir da década de 80 se voltavam mais para uma literatura considerada 

incapaz de cumprir o desejo de “elevação moral”. 	


E nem mesmo quem consumia os periódicos que difundiam a ideologia do 

Esclarecimento se limitava apenas aos padrões estéticos de seus autores: os gostos da classe 

média seguiam em geral algumas tendências do mercado literário em ascensão, e histórias de 

terror, de amor e romance, de aventura, dentre outros gêneros, tornaram-se populares a ponto de 

serem encontradas em qualquer biblioteca relevante[3]. O incômodo de parte da “classe 

esclarecida” com a nova “mania” germânica se voltava principalmente ao conteúdo do que era 

lido pela mais recém-formada “classe leitora”, e ao seu comportamento diante de obras literárias 

(e também à ausência de certos comportamentos). Enquanto Friedrich Schiller, poeta, 

dramaturgo e filósofo alemão reclamava que (1959 apud WOODMANSEE, 1994, p. 29, 

tradução do autor):	
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Romances estúpidos, de mau gosto e nocivos, histórias dramatizadas, os chamados “periódicos para 

mulheres” etc., são os tesouros de nossas bibliotecas públicas, e estão destruindo completamente os 

poucos princípios saudáveis que nossos dramaturgos deixaram intactos […]; 

Johann Adam Bergk (filósofo, professor e jornalista germânico) afirmava que (1799 apud 

WOODMANSEE, 1994, p. 89, tradução do autor):	

[…] a maioria dos leitores devora os romances mais miseráveis e desprovidos de gosto com um apetite 

insaciável que estraga a cabeça e o coração. Ao ler esse material sem valor, as pessoas se acostumam 

com uma indolência que apenas o maior dos esforços pode desfazer. As pessoas dizem que estão lendo 

para passar o tempo, mas quais seriam as consequências disso? Devido ao fato de que escolhem apenas 

obras que não exigem muita reflexão e que estão cheias de improbabilidades e eventos não-naturais e 

que são desprovidas de valor e gosto, essas pessoas esquecem as leis da natureza […] As consequências 

dessa leitura estúpida e de mau gosto são: um desperdício sem sentido, um medo intransponível de 

qualquer tipo de esforço, uma inclinação ilimitada para a luxúria, repressão das vozes da consciência, 

tédio e morte prematura. 

	
 Nem todas as críticas vindas das elites teóricas e artísticas tinham como alvo principal 

os hábitos e gostos das pessoas que finalmente entravam no mundo da leitura; muitas foram 

inicialmente direcionadas ao desregulado mercado do entretenimento literário, que estaria 

estimulando o consumo de material considerado de “baixa qualidade” por autores como os 

citados acima. O consumo cada vez maior de produtos literários era acompanhado de perto pelo 

crescimento do número de profissionais que se dedicavam a fornecer tal demanda — o livreiro 

britânico James Lackington teria afirmado a existência de “7000 autores vivos naquele país”, de 

acordo com Ward (1974, p. 88). O mercado era incapaz de fornecer o retorno financeiro 

adequado (ou que se pensava ser adequado) para todas as pessoas que entravam nesse ramo 

cada vez mais competitivo, principalmente para as que não queriam se adequar às tendências de 

consumo, que ora pareciam um problema do mercado, ora eram identificadas como produtos do 

gosto “inferior” das multidões (ou de um vazio de gosto). Apesar de sua localização temporal, 

não é uma situação estranha ao cotidiano de certos ambientes como salas de aulas, redes sociais 

e corredores universitários — meios em que circulam discursos sobre as os gostos e ausências 

de gostos das “massas” e sobre os efeitos nocivos do capitalismo no âmbito da cultura, e nos 

quais a alternância do objeto-alvo da crítica é frequente.	


	
 Retornando aos século 18/19, o que vemos nesse mesmo momento de mudança quanto 

ao consumo de textos literários é a desintegração de um mundo que passava certa segurança a 

quem costumava viver da escrita. O patrocínio vindo das cortes ainda era buscado, porém sem 

muito sucesso. Monarcas como Friedrich II da casa Hohenzollern (patrocinador das artes e do 

Iluminismo berlinense) se tornavam a exceção pelas terras europeias continentais. A aristocracia 

germânica geralmente demonstrava pouco ou nenhum interesse nas artes produzidas localmente. 

Além disso, “[...] o alto prestígio da literatura francesa nas cortes, e a falta de uma capital onde 
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o hábito do mecenato pudesse se espalhar por imitação [...]” (BRUFORD, 1935, p. 273, 

tradução do autor) tornavam o patrocínio de obras obviamente ainda menor que o interesse, 

diferentemente da situação na Inglaterra onde a aristocracia fornecia amplo suporte financeiro 

para a poesia em língua nativa (o próprio estímulo à produção literária na língua alemã e à 

leitura desta ficou praticamente todo sob responsabilidade da “classe esclarecida”). Essa 

diferença é relativamente significativa, pois a tese que está em questão aqui, a do valor 

intrínseco das obras de arte, é um produto especialmente germânico, que só foi importado por 

teóricos e artistas de outros lugares, como a própria Inglaterra, posteriormente. Sem o 

financiamento da nobreza, ela também não poderia conferir prestígio (transmitir algo de sua 

própria “nobreza espiritual”), pois não era ela que deveria ser conquistada pelo poeta/artista, não 

era ela que avaliava e julgava o trabalho literário. Essas funções foram deslocadas gradualmente 

para o público consumidor. 	


	
 Assim, e de acordo com Bruford (1935, p. 275), a possibilidade de viver 

profissionalmente da escrita dependia principalmente da existência de três fatores: i) um público 

que pudesse e desejasse adquirir livros; ii) editores/livreiros que concordassem em pagar por 

eles; iii) um sistema de proteção jurídica contra a pirataria (as leis de direitos de cópia e 

autorais). O poder de aquisição era crescente, assim como a capacidade de leitura, mas o desejo 

dificilmente encontrava as produções da “classe esclarecida”. Como efeito disso (e também 

causa), o interesse dos “intermediários” (livreiros, editores e outros profissionais responsáveis 

pela preparação, publicação e venda de livros) também contornava essas produções. Já a terceira 

condição teve de esperar a unificação territorial que deu origem ao Império Alemão em 1871 e 

permitiu a padronização legal dos vários territórios germânicos com seus diferentes históricos 

de desenvolvimento de recursos jurídicos. Assim, a opção mais segura parecia ser a adequação 

ao mercado em expansão e escrever tomando como modelos os bestsellers da época. Houve 

algumas tentativas de fundar casas de publicação controladas por escritores inconformados com 

suas baixas vendas no mercado, mas o modo como este se organizava (ou não se organizava) 

dificultava as coisas. A função de publicação e a de comercialização eram frequentemente 

unidas em uma só figura, de tal forma que era difícil encontrar quem vendesse livros publicados 

por terceiros – e ainda havia intermediários nos centros comerciais que fechavam negócios bem 

mais interessantes com responsáveis pelas vendas nos locais periféricos. 	


	
 A partir desse quadro brevemente exposto, podemos ver que, antes de qualquer 

pergunta sobre a natureza da arte ou da experiência estética, sobre a função do texto literário ou 

sobre a localização do valor de uma obra, os autores atualmente identificados com a construção 

da Estética Moderna (em sua versão iluminista) precisavam lidar com problemas de ordem 
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prática: com a sua própria sobrevivência em um mundo que se impunha e que sistematicamente 

negava a eles o retorno financeiro e o prestígio cultural considerados justos. E, apesar disso 

parecer uma afirmação banal, é justamente na conveniência/convergência entre essas 

assombrações de caráter prático e certos desenvolvimentos teóricos que vamos encontrar o 

modo como a tese sobre a autonomia das obras de arte (e, eventualmente, da arte em geral) pode 

exercer um apelo significativo para os arquitetos do iluminismo germânico. E, frequentemente, 

isso é algo que escapa ao ensino de filosofia, mesmo quando busca-se contextualizá-lo 

historicamente. O trabalho filosófico/teórico é constantemente apresentado como se só pudesse 

encontrar sua motivação no mundo dos conceitos — como se procedesse sempre segundo 

interesses e necessidades de ordem puramente teórica (filosofia pela filosofia, filosofia que se 

encerra em si mesma — um espelho da própria estratégia de “autonomização” da estética 

iluminista). Assim, a pergunta a quem ainda interessa a autonomia das obras de arte? é 

também uma pergunta sobre a pertinência atual de interesses que não são meramente teóricos, 

apresentados como parte de uma busca inocente pela verdade sobre a arte. É preciso pensar 

justamente a dimensão prática do discurso filosófico e os efeitos de certos usos da linguagem 

filosófica.     	


!
III	


!
	
 Para entrarmos na questão da disputa pelo valor das obras de arte nos circuitos teóricos 

germânicos, que se deu como consequência da “epidemia de leitura” caracterizada na seção 

anterior, podemos considerar inicialmente o caso de Karl Philipp Moritz, importante fornecedor 

teórico da Estética Moderna. Nascido em uma família pobre no Reino de Hanôver, Moritz 

escolheu a escrita profissional para poder elevar suas condições social e financeira. Escreveu 

diversos ensaios sobre os mais variados tópicos (incluindo filosofia), mas também escrevia 

literatura de viagem, um gênero que abordava a experiência de viajantes através de uma 

narrativa que deveria ir além do mero registro. No contexto da época, esse gênero literário 

representava uma chance maior de retorno financeiro, embora fosse desprovido de prestígio aos 

olhos de qualquer “elite intelectual”, e essa situação colocava em conflito os interesses de 

Moritz enquanto escritor: obter reconhecimento e poder se sustentar com a venda de seus livros. 

Além disso, a necessidade de um ritmo de escrita produtivo e competitivo atormentava Moritz e 

o obrigava a trabalhar mais do que sua capacidade criativa permitia, o que o fez recorrer 

diversas vezes ao “autoplágio” como forma de garantir sua produtividade[4]. Por outro lado, a 

submissão total às tendências do mercado literário o obrigaria a abandonar a escrita que 
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realmente importava para o mesmo — mas como fazer isso se o público consumidor não se 

importava com esses valores pensados como universais?	


	
 O público enquanto problema a ser resolvido fez uma boa parcela do iluminismo 

germânico encontrar no desprezo pelo “gosto da ralé” um ponto de partida fundamental para 

reavaliar o modo como obras de arte eram avaliadas até então (e as próprias obras). Se antes era 

preciso ler, agora era preciso saber como e principalmente o que ler — não é por acaso que a 

citação de Bergk feita anteriormente se encontra em um texto chamado “A arte de ler livros”. Se 

a cada vez mais ampla “classe leitora” não estava lendo o que deveria ser lido, duas opções 

restavam: mudar o gosto delas ou torná-lo dispensável. A segunda opção ganhou cada vez mais 

espaço no meio da “classe esclarecida”, e isso basicamente começa com Moritz e suas tentativas 

de se distanciar teoricamente de uma estética que vincula (nem que seja parcialmente) o valor 

estético ao efeito produzido na pessoa que aprecia a obra. Em 1785, ele publicou um ensaio na 

revista Berlinische Monatsschrift intitulado “Tentativa de reunir todas as Belas Artes e Ciências 

sob o conceito do que é Perfeito em si Mesmo”, em que apontava o erro que era condicionar o 

valor de uma obra artística a algo exterior a ela, como se ela não se bastasse a si mesma, como 

se não fosse completamente autônoma/independente de qualquer instância de avaliação externa:	


Se o artista diz: "Mas se minha obra agrada ou causa prazer, meu propósito foi atingido" – então 
respondo eu: Pelo contrário! É porque você atingiu seu propósito que sua obra agrada; ou o fato 
de que sua obra agrada as pessoas pode talvez ser um sinal de que você atingiu seu propósito na 
própria obra [...]	


"Mas busco apenas agradar os mais nobres" — Talvez! Mas esse não é seu propósito último, pois ainda 

posso perguntar: Por que almeja agradar somente os mais nobres? Certamente por estes estarem 

habituados a experimentar o maior dos prazeres na perfeição, certo? [...] !
Até o mais belo aplauso não pode ser perseguido, mas apenas encontrado ao longo do caminho […] 

Mas se a aprovação é o único objeto do seu pensamento, e se sua obra somente lhe é de valor quando 

lhe traz a fama, então renuncie ao aplauso da nobreza. Você está direcionando seu trabalho de forma 

egoísta: o ponto central da obra acaba ficando fora dela; você não criará algo pela própria criação, e, 

portanto, não criará algo completo, autossuficiente. Você buscará um falso brilho, que talvez ofusque a 

visão da ralé por um tempo, mas que irá desaparecer como névoa diante do olhar do sábio. (MORITZ, 

2012, p. 99-100, tradução do autor) 

Tanto do lado de quem produz como do lado de quem recebe a obra, o abandono de 

uma mentalidade prática que enxerga aquele produto como um meio para um fim seria a 

condição fundamental para a aparição do belo, do componente essencialmente estético da arte. 

Que um quadro contendo uma pintura ou um livro de poemas possam servir para os mais 

variados fins (da decoração à elevação espiritual), isso parece inegável para Moritz, da mesma 

forma que a motivação do artista pode variar (da aquisição da fama à superação da pobreza). O 
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que realmente importa aqui é a desconsideração de tudo isso, de todas essas motivações e dessas 

finalidades, e que a mente criativa se desfaça de todo e qualquer interesse, que dê origem a algo 

perfeito em si mesmo. Caso isso seja realizado com sucesso, o público poderá entrar em uma 

dinâmica genuinamente contemplativa com a obra, em que a busca pelo belo se dá por uma 

necessidade, e não por um desejo interessado (o processo passa por uma purificação):	

Enquanto o belo puxa nossa contemplação toda para si, empurra essa contemplação para longe de nós 

mesmos por um tempo, e faz com que pareçamos nos perder de nós mesmos no objeto belo; e é 

precisamente essa perda, esse esquecimento de nós mesmos, que consiste no mais alto grau de prazer 

puro e desinteressado [...] Nesse instante, sacrificamos nossa existência individual e limitada em nome 

de uma existência mais elevada. (MORITZ, 2012, p. 98, tradução e ênfase do autor) !
[...] da mesma forma que o amor e a benevolência podem se tornar uma necessidade para o nobre 

humanitário, sem que ele se torne egoísta, o prazer no belo pode se tornar uma necessidade para a 

pessoa de gosto [...] sem que sua pureza original seja perdida (MORITZ, 2012, p. 99, tradução e ênfase do 

autor). 

	
 É interessante aqui pensar também as funções de duas figuras que aparecem nos textos 

citados: o nobre e o sábio. O nobre, reconhecido como consumidor de “perfeição”, não parece 

apto a julgar a presença/ausência dessa qualidade — é como se já recebesse o produto avaliado 

e etiquetado como perfeito, restando a ele apenas desfrutar dos prazeres fornecidos pela obra. Já 

o sábio, justamente por ser aquele que não pode ser enganado pelo artista, deve carregar consigo 

os segredos da avaliação estética. Mas quem são essas pessoas? Ou melhor, quem são as 

pessoas que podem ocupar essas funções? No caso da nobreza, não há muito mistério — como 

já colocado anteriormente, as cortes foram o lugar da apreciação da arte por muito tempo. Mas a 

Estética Moderna abre a possibilidade de separação entre a pessoa que aprecia e a que avalia, 

entre quem contempla uma obra de maneira prazerosa e quem determina se ela é realmente uma 

bela obra de arte, o que parece um movimento crucial na produção de uma nova lógica dos 

valores. Conforme o valor das obras é deslocado para longe do público, bastando a este 

contemplar passivamente o fruto estético do trabalho artístico, essa separação passa a reservar 

um lugar que ninguém parece ocupar, no sentido de que não há enunciados em primeira pessoa 

do singular que anunciam tal preenchimento. Enquanto isso, a mais consensual impopularidade 

de uma produção literária poderia ser dispensada, conforme os interesses em jogo, como sendo 

mais uma dessas consequências nefastas da massificação do “mau gosto” ou do “mau gosto” das 

massas. 	


Mas quais seriam as possíveis faltas de popularidade? Ou isso se referia ao fracasso no 

mercado, ou ao insucesso em círculos mais restritos — no primeiro caso, é a grande massa 

anônima chamada de “público” que possui o poder de fazer isso; no segundo caso, os círculos 
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são restritos a pessoas dotadas de alguma qualificação, e a impopularidade significaria uma 

desaprovação de pessoas que poderiam  ser imaginadas como dotadas de “bom gosto”. Longe 

das definições textuais de “gosto”, “arte”, “belo” etc., que parecem deixar sempre vago o cargo 

de avaliador, havia pessoas dedicadas a conceder valor a obras literárias por fora do mercado, 

embora não fossem explicitamente nomeadas. Contornado por esses avaliadores igualmente 

anônimos, o público leitor tinha sua composição cada vez mais “democrática”, mas continuava 

na mesma situação no que diz respeito à participação no mercado simbólico: tinha acesso 

somente ao que era considerado adequado ao seu “gosto”, e isso era mantido através de uma 

dupla negação — por um lado, o mercado podia desconsiderar a voz dessas pessoas e considerá-

las apenas como números para contabilidade, ao mesmo tempo em que podia assumir uma 

postura mais ativa e manipuladora na determinação das tendências literárias de um ou outro 

momento, justamente para classificá-las como produtos dos “gostos” populares; por outro, a 

“classe esclarecida”, com seu desprezo ao público revestido de algumas camadas teóricas, podia 

simplesmente declarar que o “gosto vulgar” não deveria consumir suas produções, tidas 

reflexivamente como eruditas. Nesse sentido, a segunda negação funciona como complemento 

da primeira: o “erudito” declara que a pessoa que consome o que o mercado determina ser 

próprio para ela, está consumindo o que é próprio para ela. 	


Não é uma situação muito diferente do que podemos constatar em críticas à cultura de 

massa recorrentes em nosso tempo: programas de televisão, blockbusters fabricados em 

Hollywood, música pop, eventos esportivos, e tudo o que é popular na medida em que atinge 

um sucesso enorme na indústria do entretenimento. Se os agentes dominantes da indústria 

conseguem enfiar por milhares ou milhões de goelas alguma programação qualquer, há sempre 

um integrante distinto de algum circuito artístico, político, intelectual, acadêmico, para reforçar 

essa força, declarando que esses milhares ou milhões de gostos estão apenas recebendo o que 

lhes é próprio. Dessa forma, e através dessa dupla rejeição (do público e do mercado), a 

apreciação das obras de arte passa a ser entendida como algo que depende de recursos 

apropriados, próprios ao que será apreciado — mas que recursos seriam esses? Ora, se havia 

alguém responsável por dizer o que era arte e o que não era, o que era belo e o que não era, a 

crítica especializada de arte poderia assumir parcialmente esse papel, desde que estivesse de 

acordo com as novas concepções estéticas que estavam sendo difundidas. No fim das contas, as 

pessoas responsáveis por esse tipo de avaliação deveriam obedecer a um critério mínimo: 

pertencer à restrita “classe erudita”. Mas não bastava ao poeta ou escritor em geral estar no 

mesmo patamar socioeconômico, ou ser dotado de enorme capital cultural – o empreendimento 

  
  
  
 



!
REVISTA A! | N. 6, 2016/02               !22

em questão exigia algo a mais, uma cumplicidade e um desejo de exclusividade. Os que 

insistissem em aspirações mais “democráticas” não tinham lugar nesse projeto. 	


É o caso do poeta Gottfried Bürger, elogiado pela qualidade de seu trabalho mas 

criticado por sua abordagem “populista”, por suas interações com integrantes da nova “classe 

leitora”, por permitir que sua produção literária incorporasse elementos da vida dessas pessoas e 

que a composição de seus versos misturasse as linguagens do “erudito” e da população 

camponesa, evitando criar um abismo linguístico entre artista e o público-alvo[5]. Esse 

“populismo” pode ser ilustrado pela crítica de Bürger à mudança de status de determinadas 

obras ao serem “monopolizadas” por uma “classe erudita” (1789 apud WOODMANSEE, 1994, 

p. 62, tradução do autor):	

Orlando Furioso, A Rainha das Fadas, Fingal e Temora, e acredite ou não – a Ilíada e a Odisseia […] esses 

poemas não eram nada além de baladas, novelas e canções folclóricas para as pessoas para as quais 

eram originalmente cantadas. E é exatamente esse o motivo de terem atingido aprovação nacional. 

Inicialmente publicada como uma crítica anônima, a resposta de Schiller (ocupando a posição 

de crítico literário e não mais de autor) é a seguinte (1861, p. 595, tradução do autor):	

Em nossa época, pode ser vã a busca por um poeta tão popular quanto Homero era para seu povo, ou 

quanto os Trovadores para o deles. Nosso mundo não é mais o homérico, onde todos os membros da 

sociedade ocupavam praticamente o mesmo patamar em termos de sentimentos e opiniões, de modo 

que poderiam se reconhecer facilmente nas mesmas narrativas e encontrar os mesmos sentimentos uns 

nos outros. Atualmente, uma distância enorme se apresenta entre a elite de uma nação e as massas [...] 

Portanto, um poeta popular nos tempos atuais deve escolher entre o mais fácil e o mais difícil: ou se 

acomodar às capacidades de compreensão da massa e renunciar à aprovação da classe erudita; ou 

preencher a distância enorme que existe entre elas através da grandeza de sua arte, buscando ambos 

objetivos como se fossem um só. Não faltam poetas que foram felizes no primeiro gênero e ganharam a 

apreciação do público; mas um poeta da genialidade do senhor Bürger nunca poderia ter rebaixado a 

arte e o seu talento buscando algo tão ordinário […] Que empreitada é satisfazer o enjoado gosto do 

connoisseur sem se tornar intragável para a enorme multidão — sem se conformar ao entendimento 

infantil do povo e abandonar a dignidade da arte. 

E também (SCHILLER, 1861, p. 596, tradução e ênfase do autor): "B. muito frequentemente se 

identifica com as massas que ele deveria lidar de maneira condescendente [...]”.	


	
 A preocupação de poetas como Bürger era estabelecer um solo comum que Schiller 

negava ser possível, e, para sustentar tal impossibilidade, o crítico empregava premissas 

arbitrárias como “não vivemos mais na época de Homero” para construir uma justificativa para 

o inevitável fracasso do “populismo”. A insistência de Schiller no diagnóstico que apontava para 

uma fragmentação da sociedade (que colocava barreiras conceituais e linguísticas nos espaços 

entre os fragmentos) não se tratava de uma mera constatação da realidade social germânica da 

época – também tinha o intuito de apelar para uma vaidade projetada por ele mesmo em Bürger 

e fazer com que o poeta desistisse de tentar “[...] alinhar de forma arbitrária em uma categoria 
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geral o que deixou de ser uma unidade há muito tempo” (SCHILLER, p. 595, tradução do 

autor). No lugar disso, o poeta deveria aceitar uma formulação ainda mais vaga, mas ainda 

assim uma tarefa hercúlea (talvez mais plausível justamente nessa era perdida de heróis) e “[...] 

preencher os espaços separando essas duas partes da nação”: a “elite esclarecida” e as “massas”, 

confirmando através desse encaminhamento que sua superioridade não ficaria mais apagada no 

meio de “pessoas comuns”. Diante da alternativa arbitrariamente imposta por Schiller, o “poeta 

popular” que fracassa ao desfazer o abismo conceitual identificado pode apenas prosseguir com 

o “mais fácil” na poesia: abandonar a aprovação da “classe erudita” e ir para o outro lado da 

trincheira — “a única relação possível com o público é a guerra” (SCHILLER, 1892, p. 49, 

tradução do autor). E, enquanto surgem as receitas sobre como o poeta marcado como superior 

deve empregar o seu potencial, a capacidade de avaliação estética das pessoas “eruditas” segue 

sem sofrer qualquer questionamento. 	


Anos mais tarde, Schiller abandona essa suposta crença na possibilidade implausível de 

escrever para as multidões e para os “eruditos” ao mesmo tempo:	

O artista é, decerto, o filho de sua época, mas ai dele se for também seu discípulo ou até seu favorito. 

Que uma divindade benfazeja arranque em tempo o recém-nascido ao seio materno e o amamente 

com o leite de uma época melhor, deixando-o que atinja a maturidade sob o céu distante da Grécia. 

Quando se tiver tornado homem volte, figura estrangeira, a seu século; não para alegrá-lo por sua 

aparição, mas terrível, como filho de Agamenão[6] para purificá-lo. (SCHILLER, 2002, p. 50) 

É curiosa a conclusão da jornada temporal do artista incompreendido nessa última citação: a 

relação entre o “grande autor” e o público já havia chegado em um nível tão agressivo na 

imaginação de Schiller, que a alegria da restauração da unidade na sociedade é substituída pela 

ira vingativa de um poeta que deve impedir uma injustiça: o esquecimento. Mas não o 

esquecimento nos registros financeiros — o fracasso comercial da obra era só uma das 

consequências possíveis do esquecimento de valores, do esquecimento de uma certa nobreza. 

“Ser o favorito”, escrever um best-seller; ser o “seu discípulo”, escrever de acordo com as 

tendências identificadas no consumo literário — eis aí os dois crimes para quem ainda sabe o 

que realmente tem valor (temos aqui uma busca de ganhos de ordem simbólica, e não 

comercial). Como colocado por Bourdieu (1996, p. 102): 	

Alguns escritores [...] chegam ao ponto de ver no sucesso imediato “a marca de uma inferioridade 

intelectual”. E a mística cristista do “artista maldito”, sacrificado neste mundo e consagrado no outro, é 

sem dúvida apenas a transfiguração em ideal, ou em ideologia profissional, da contradição específica 

do modo de produção que o artista puro visa instaurar. Estamos, com efeito, em um mundo econômico 

às avessas: O artista pode triunfar no terreno simbólico perdendo no terreno econômico (pelo menos a 

curto prazo), e inversamente (pelo menos a longo prazo).	


Nesse outro mundo, seja sob o céu de uma Grécia que nunca existiu, seja em um futuro 

onde o gosto segundo o qual o artista deve ser julgado já foi criado, quem exatamente seriam as 
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pessoas compreensivas, dotadas do gosto “ideal”, capazes de receber a obra genuinamente bela 

com todas as honrarias imaginadas como justas? Os poetas que se imaginavam superiores, cujas 

imagens de si não se manifestavam de forma explícita no discurso estético, colocavam as suas 

questões, os seus problemas e seus desejos como coisas do “gênio”, do “grande artista”, do 

“grande poeta” — mas seus nomes não apareciam como os nomes de quem poderia avaliar a 

presença de uma “genialidade” ou de uma “superioridade” criativa e intelectual (como já 

afirmado anteriormente), ou de quem poderia receber essas atribuições de avaliadores 

competentes. Um outro desenvolvimento conceitual significativo da Estética Moderna 

apresentou uma figura que poderia lidar com todo tipo de negociação estética, deslocando para a 

mesma toda a responsabilidade de reconhecer o belo: o seu nome era “sujeito desinteressado”. 	


!
IV	


!
Em 1790, o filósofo prussiano Immanuel Kant apresentou ao mundo “erudito” um 

recurso altamente eficiente para a continuidade do projeto de criação de novos valores: o sujeito 

desinteressado presente no livro Crítica do Juízo. Kant escrevia para o mesmo o periódico em 

que o ensaio de Moritz (sobre o “perfeito em si mesmo”) foi publicado e, apesar de não ter 

qualquer interesse na legitimação de sua própria produção artística (pois ela era inexistente), 

deu um passo fundamental no caminho aberto por Moritz cinco anos antes. Como vimos, no 

ensaio de Moritz, o esquecimento de si é colocado como um momento crucial da contemplação 

da beleza, não havendo um sujeito desinteressado propriamente dito, mas um distanciamento de 

nossa própria subjetividade — praticamente um desprendimento místico do Eu. O texto de Kant 

procede apresentando variadas diferenças entre o sentimento desinteressado e interessado, entre 

o que é belo e o que é bom ou meramente agradável, entre o julgamento que fazemos dessas 

coisas belas e as outras formas de julgar, e isso é feito com o intuito de reservar um objeto 

próprio para um tipo de atividade subjetiva, não devendo esse tipo de sujeito e esse tipo de 

objeto serem confundidos com outros.	


Além disso, a questão do desinteresse é especialmente importante pois é dele que 

nossos juízos estéticos ganham sua universalidade na tese kantiana – se fatores políticos, 

utilidades, desejos e outras coisas desempenhassem qualquer papel na avaliação que fazemos 

dos objetos que chamamos “belos”, não seríamos capazes de falar da beleza desses objetos 

como se fosse algo universal, como se fosse válida para todo o mundo, pois tal avaliação estaria 

contaminada por elementos que variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de 

situação para situação, e por aí vai. No entanto, a caracterização do desinteresse em termos 
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negativos, embora seja mais informativa do que o texto de Moritz, acaba não indo realmente 

longe de uma definição do tipo “X não é isso, nem isto, nem aquilo...”. Essa imprecisão na 

apresentação do que seria exatamente uma interação desinteressada com um objeto considerado 

belo parece ser comum a todo o empreendimento estético iluminista. Não há aqui, como ocorre 

nas caracterizações do sujeito que conhece na Epistemologia Moderna, um mapeamento 

detalhado dos mecanismos e das engrenagens que nos permitem passar por uma experiência 

estética. Por outro lado, há também uma pequena semelhança: o sujeito-que-contempla-a-

beleza, assim como o sujeito-que-conhece-a-natureza, são abstrações do que somos. Da mesma 

forma, na epistemologia, é a partir de Kant que o objeto conhecido finalmente é reconhecido 

como uma outra coisa que não é a coisa ela mesma, assim como aquilo que é contemplado na 

interação estética é um fragmento da obra. 	


Esses processos de abstração, que também são processos de purificação, apresentam um 

risco elevado no campo da arte (lembrando aqui que o modelo de beleza kantiana é a natureza): 

dissolver o próprio caráter de obra da arte, o fato de que uma obra é uma construção, uma 

reorganização de recursos disponíveis marcada por um histórico de decisões — algo sujeito a 

todo tipo de influência. Afinal, praticamente tudo o que diz respeito ao modo como a obra foi 

produzida deve ser esquecido momentaneamente para que possamos admirar e julgar sua 

beleza, como se devêssemos ignorar toda informação contida na obra e que não se apresente 

como vinculada ao valor intrínseco dela — o tal valor estético. Portanto, e se Kant não estava 

exatamente comprometido com o abandono de nós mesmos durante a experiência estética, cabe 

perguntar se a purificação em questão não seria tão intensa que nada restaria depois dela. 	

O impulso e o esforço recorrentes de definir o valor estético por oposição a todas as formas de utilidade 

ou como a negação de todas as outras fontes nomeáveis de interesse ou formas de valor – hedonista, 

sentimental, ornamental, histórico, ideológico, e assim em diante – consistem, efetivamente, em definir 

tal valor para fora da existência. Pois, quando todas essas utilidades, os interesses e outras fontes 

particulares de valor são eliminadas, não sobra nada. (SMITH, 1991, p. 33, tradução do autor)	


	
 Poderíamos também considerar que algo realmente sobra, algo que pode ser 

interpretado como uma realidade estética irredutível a outros componentes da experiência 

humana. Porém, resta ainda a questão acerca do que exatamente seria esse tal valor excedente. 

Alguém poderia dizer que a dificuldade de identificação é uma consequência “natural” do fato 

de que estamos aqui no âmbito do incalculável, mas estaríamos apenas encerrando o discurso 

estético em si mesmo. Como desassociar os discursos de autovalorização e de depreciação de 

um outro desprovido de gosto e a falta de clareza e acesso à dimensão estética que a “classe 

esclarecida” afirmava estar explorando? Afinal, quem são as pessoas que poderiam se comportar 

como “sujeitos desinteressados”? Quem eram as pessoas que poderiam se dizer suficientemente 
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“puras” para abordar uma obra artística? Quem eram as pessoas que não se adequaram aos 

rumos do mercado literário da época e negavam ao público alimentado por esse mercado o 

poder de definir o valor de uma obra literária? Quem ganhava (ainda que um ganho simbólico) 

com o desinteresse?	


É esse tipo de questionamento que abre espaço para a formulação que o sociólogo 

francês Pierre Bourdieu viria a fazer dois séculos mais tarde, a de que os discursos sobre a 

localização da beleza verdadeira/genuína contribuíram para a instalação de uma economia às 

avessas, uma economia simbólica própria do campo da arte, capaz de compensar o 

distanciamento do mundo do comércio literal e literário. Para além de uma análise meramente 

conceitual/filosófica desses discursos, o que estava em questão não era simplesmente a 

possibilidade de descrever verdadeiramente os valores intrínsecos de uma obra – temos um jogo 

de linguagem diferente aqui. As palavras de homens como Kant, Bergk, Schiller, Moritz e 

outros serviam a propósitos que vão além do mero “dizer a verdade”, da descrição de algo que 

pode ser eventualmente verificada, da função proposicional da linguagem. Não há diferença 

fundamental aqui entre construir um gosto “superior” que se encontra acima da “ralé” e elaborar 

um movimento teórico que se pretende a superação de uma Idade das Trevas imaginada — em 

ambos os casos, há uma hierarquia sendo instituída por um processo de autovalorização, 

hierarquia que é afirmada, reproduzida e mantida quando se enuncia algo com base na distinção 

entre um valor intrínseco da arte e o valor de mercado. Essas construções linguísticas podem ser 

compreendidas em sua inserção em uma “economia anti-econômica”, como classifica Bourdieu, 

em que o discurso apresenta outro tipo de poder e função:	
 	

Em um pólo, a economia anti-econômica da arte pura que, baseada no reconhecimento indispensável 

dos valores de desinteresse e na denegação da “economia” (do “comercial”) e do lucro “econômico” (a 

curto prazo), privilegia a produção e suas exigências específicas, oriundas de uma história autônoma; 

essa produção que não pode reconhecer outra demanda que não a que ela própria pode produzir, mas 

apenas a longo prazo, está orientada para a acumulação de capital simbólico, como capital “econômico” 

denegado, reconhecido, portanto legítimo, verdadeiro crédito, capaz de assegurar, sob certas condições 

e a longo prazo, lucros “econômicos”. No outro pólo, a lógica ‘econômica” das indústrias literárias e 

artísticas que, fazendo do comércio dos bens culturais um comércio como os outros, conferem 

prioridade à difusão, ao sucesso imediato e temporário, medido, por exemplo, pela tiragem, e 

contentam-se em ajustar-se à demanda preexistente da clientela [...] (BOURDIEU, 1996, p. 163, ênfase do 

autor) 

É aqui que entram em cena os interesses no desinteresse: não se trata de uma 

manipulação da filosofia para fins deliberados, de um discurso carregado de más intenções; esse 

é justamente o tipo de imagem que se faz do interesse a partir de uma perspectiva iluminista. 

Não é preciso aqui declarar qualquer tipo de redenção proposicional para o discurso, 

reconhecendo o contexto de sua aparição mas preservando sua pertinência nos dias atuais por 
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conta de uma pertinência de seu conteúdo semântico, da descrição que faz de um estado de 

coisas qualquer. Se esse uso da linguagem persiste séculos depois, isso pouco tem a ver com sua 

capacidade de falar verdadeiramente como as coisas são. O discurso sobre o desinteresse ainda é 

interessante e continuará sendo justamente na medida em que é dotado de outras capacidades, 

de outro poder, de outra eficácia. Ele produz por si mesmo hierarquias e distribuições de valores 

ao demandar uma atenção para o que não pode ser confundido: de um lado, temos o “mero”, o 

superficial, o interessado; de outro, temos o verdadeiro, autêntico, profundo, desinteressado, 

valores propagandeados como superiores na medida em que escapam da animalidade humana, 

dos sentimentos e interesses, dos instintos e hábitos, dos prazeres da carne – um desejo de 

transcendência nada novo na história da filosofia, um desejo de consumo platônico que é 

atendido pela própria fundação disso que chamamos “metafísica ocidental”. 	


A aparição de “desinteresse” em textos “oficialmente” filosóficos, como livros, teses e 

artigos, já não tem como ser tão bem recebida como na época de Moritz, Schiller etc. Mas as 

imagens que esse termo conjurava ainda circulam nos ambientes filosóficos sem grandes 

constrangimentos. O desprezo pelas esferas da vida e da existência em comum submetidas à 

lógica do mercado e do capital, intercalado com o desprezo pelos gostos e hábitos das pessoas 

que vivem essa lógica sem apresentar uma atividade teórica que demonstra alguma resistência a 

ela, ainda sustentam a identidade intelectual de profissionais das Artes e Humanidades, mesmo 

que já não seja mais o caso de declarar isso em formato de tese filosófica. De fato, o 

desaparecimento gradual desse discurso nesse tipo de cenário nunca significou e nem poderia 

significar a desaparição de seus efeitos em uma cultura como a dos ambientes institucionais e 

acadêmicos — teses filosóficas caem em desuso, tornam-se obsoletas, teoricamente 

imprestáveis, irrelevantes, mas jamais deixam de fazer parte do ensino de filosofia, pois são 

justamente vistas como dotadas de um valor intrínseco, e ensinamos a filosofia pela filosofia, 

sem examinar as outras dimensões da linguagem para além de um dizer proposicional, o centro 

gravitacional linguístico em torno do qual giram a transmissão, o ensino e o comentário da 

filosofia ocidental. Com toda a divergência que existe com relação a isso na produção teórica 

dessa mesma filosofia, há uma hegemonia cultural no meio filosófico que torna o discurso que 

visa outros efeitos e busca repensar sua herança pouco assimilável quando se trata de 

reproduzir, em escala global, a transmissão dessa mesma herança. Esse uso divergente da 

linguagem filosófica acaba sendo transformado, em última instância, em mais um aglomerado 

sistematizado de conteúdos proposicionais que estão ali para serem aceitos ou não, ao lado de 

tudo que reproduz todo tipo de hegemonia, e cabe ao ensino institucional da filosofia enquanto 
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disciplina acadêmica apenas apresentar as alternativas que temos, e não se transformar de 

acordo com alguma delas. 	


	
 A orientação da produção cultural baseada em motivações puramente, ou 

majoritariamente, financeiras permanece um problema com o qual pessoas que realizam 

trabalho teórico lidam. No entanto, o dualismo que opõe a autonomia da arte à dependência 

quanto à recepção, longe de abrir um terreno teórico apropriado para um trabalho de 

contraposição aos interesses mercantis que bloqueiam ou dificultam a exploração de todo 

potencial artístico e criativo das sociedades humanas, tem servido mais para reafirmar certas 

hierarquias do que qualquer outra coisa. Hierarquias que andam acompanhadas de vocabulários, 

pacotes conceituais, comportamentos, prescrições,  normas e outros recursos usados para 

garantir a identificação dos “gostos refinados” e dos “sujeitos desinteressados”, mesmo em 

situações já distantes daquele momento em que uma “classe esclarecida” via seu mundo se 

desintegrar. E não é por acaso que podemos falar em uma “economia anti-econômica” — não se 

trata apenas de ver como existem ganhos, produtos e investimentos de ordem simbólica, mas de 

pensar também as exclusões, a desigualdade, as restrições de acesso, e outras coisas 

semelhantes ao que vemos como efeitos de certas economias “literais”[7]. As mesmas pessoas 

marginalizadas por elas podem ser culturalmente rebaixadas justamente pelas tentativas de 

oposição à lógica “comercial”, pela tentativa de produzir um valor que não se deixa assimilar 

pelo capitalismo global, sustentado pela alienação conferida a um Outro (público consumidor, o 

“povão”, as “massas”) — e, assim, “[...] privilegiar o Eu através da patologização do Outro 

permanece o movimento central e objetivo que define a axiologia [discurso sobre o 

valor]” (SMITH, 1991, p. 38, tradução do autor).	


V	


!
Talvez tudo fosse mais simples se tivéssemos transitado da autonomia da arte e da literatura para um 

período no qual ambos se dissolvessem no fluxo generalizado das imagens e das escrituras [...] O 

percurso por ateliês e exposições de artistas, por museus, galerias e bienais, a observação do que dizem 

a mídia e os espectadores, tudo isso revela, como veremos, fortes mudanças nas condições de 

produção, circulação e recepção da arte: uma parte das transformações das práticas artísticas ocorre 

quando elas abandonam as instituições especializadas. Por isso, a noção de campo autônomo não 

consegue abarcar o momento contemporâneo. Contudo, esse conjunto de observações mostra que as 

obras se fazem e se reproduzem em condições variáveis, que os artistas, os críticos e os curadores 

atuam dentro e fora do mundo da arte. A pesquisa não pode impor-lhes nem as restrições de um 

campo que eles já não aceitam murado, nem a dissolução em uma totalidade social em que já não se 

cultivariam linguagens e práticas de comunicação diferentes. É legítimo falar de uma condição pós-

autônoma em contraste com a independência alcançada pela arte na modernidade, mas não de uma 
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etapa que substituiria esse período moderno por algo radicalmente diferente e oposto. (CANCLINI, 

2012, p. 54-5) 

	
 O deslocamento do valor estético (o verdadeiro valor artístico) para o interior da obra 

literária, com todas as imagens e discursos que o acompanharam, foi a condição necessária para 

que se inaugurasse algo como um campo autônomo para a arte e a fonte de poder de sustentação 

discursiva desse campo — não é nenhuma surpresa que uma coisa tenha acompanhado a outra 

em sua transformação gradual. 	


Vivemos na era dos fluxos transnacionais de imagens, do Rotten Tomatoes, dos uploads 

de vídeos no YouTube, dos patrimônios culturais da humanidade, dos smartphones publicando 

stories no Instagram, das exposições no ciberespaço, dos eventos de Facebook, das filas 

enormes para conferir a exposição dos clássicos da pintura, do mercado da arte como espaço 

para lavagem de dinheiro, da especulação da especulação da especulação financeira. Há algo 

nessa afirmação de trivial e cansativo. O discurso-diagnóstico emitido a partir de uma atenção 

teórica ao momento contemporâneo da arte — que, por não ser mais passível de captura em 

grandes narrativas, mal pode ser considerado um momento no singular — não cansa de 

apresentar a ruptura com certa época e certa ideologia em termos de uma diferença entre os 

conteúdos proposicionais do discurso estético de tempos diferentes. Quem quiser enunciar algo 

sobre a autonomia da arte ou do campo artístico atualmente precisa lidar com o simples fato de 

que nossa experiência do mundo da arte, do que está dentro dele e do que lhe escapa, e também 

de nossa experiência de suas fronteiras nebulosas, só permite uma revisão das afirmações feitas 

nos séculos passados, o que é pensado justamente enquanto um abandono de uma afirmação por 

outra. Nesse processo, ficam esquecidos os efeitos do discurso, o que ele faz, o que ele 

performa, e também os interesses que o acompanham. Nesse contexto, a pergunta a quem ainda 

interessa a autonomia das obras de arte? não deve ser exclusivamente sobre a pertinência do 

conteúdo do discurso que enuncia essa tese, mas sobre todo o resto que se manifesta em 

conjunção com ele.	


Mesmo com o deslocamento dos processos de distinção descritos por Bourdieu no 

campo da arte, com a intromissão da lógica de mercado em quase todos os cantos do mundo da 

arte, e com todos outros fenômenos que legitimam o diagnóstico de uma condição pós-

autônoma da arte, a hierarquia dos gostos ainda é reproduzida no cotidiano das pessoas que se 

colocam como apropriadas para falar sobre arte. A distinção entre valor comercial e valor 

intrínseco ainda é feita quando está em jogo algum interesse em marcar algo da arte ou alguma 

arte como espiritualmente elevada. Ainda se produz a certificação intelectual da negação que a 

indústria do entretenimento opera quando se fala das multidões e seu consumo de produtos 

culturais assinalados como “alienantes”. Há até mesmo o retorno do lamento pela ausência do 
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hábito de leitura, agora acompanhado da falta dos hábitos de ir ao teatro, frequentar exposições 

de arte contemporânea, dentre outros — o que continua a produzir uma imagem de 

superioridade a ser incorporada ao Eu dos lamentadores. Tudo isso (e muito mais) pode 

conviver perfeitamente bem com a ausência de declarações teóricas “oficiais” sobre valores 

estéticos e campos autônomos, e fequentemente convive com textos que visam romper com toda 

forma de iluminismo. O discurso que afirma a necessidade de outros valores, de outras estéticas, 

de outras filosofias, parece simplesmente incapaz de fazer o mesmo que aqueles discursos que 

foram abandonados por conta de seu conteúdo — parece incapaz de criar circuitos culturais em 

que o comportamento mecânico e consensual seja efeito dele mesmo (e está precisamente aí a 

pertinência de desviar ocasionalmente o olhar do conteúdo do texto filosófico). Ele aparece 

como uma crítica que ganha sua razão de ser porque há uma persistência cultural daquilo que 

lhe ameaça, pouco produzindo para além da afirmação de uma identidade dissidente, de um Eu 

inconformado. 	


Já se passou muito tempo desde que a crítica se transformou em instrumento de 

distinção social, tão eficiente quanto já foi o consumo de arte “erudita” em certas sociedades e a 

participação numa economia simbólica inacessível para os gostos tidos como “inferiores”. 

Curiosamente, esse tipo de consumo já não é mais privilégio de qualquer casta: o poeta Bürger 

teria ficado satisfeito ao ver que, nos tempos atuais, os clássicos da pintura estão presentes sob a 

forma de réplica nos consultórios de dentistas e salas de estar, e podem facilmente ser 

encontrados por buscas no Google, além de serem os objetos mais visitados pelos públicos 

massivos que comparecem a museus. Da mesma forma, os clássicos da literatura se manifestam 

nos currículos escolares e universitários, podem ser ensaiados em peças teatrais no colégio, 

circulam nas bancas de jornal em edições barateadas, e se encontram disponíveis em formato 

digital a algumas teclas de distância. Mesmo nesse contexto, ainda podemos encontrar as 

marcas de uma necessidade de transformar essas obras em produtos “eruditos”, o que pode ser 

facilmente verificado nos vocabulários usados em algumas traduções de poemas clássicos 

(como os épicos de Homero). Mas essas persistências tendem a desaparecer cada vez mais, e 

isso não significa que não possam justamente se manifestar através de outras performances 

discursivas. Da mesma forma, a nobreza que desaparecia com a reconfiguração do mundo 

europeu teve de retornar sob outras formas no discurso estético. O diagnóstico que enuncia uma 

condição pós-autônoma da arte deve poder também pensar o retorno, os sintomas de certas 

perdas — e deve poder pensar por que ainda se tenta produzir o valor intrínseco das obras de 

arte (e de outros produtos culturais) mesmo quando sua descrição parece cada vez mais 

irrealizável.	
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!
NOTAS	


[1] Tradução da expressão alemã “Aufklärer”, que designava as pessoas tomando parte do processo de 

Esclarecimento no contexto germânico. A expressão “classe esclarecida” será usada ocasionalmente para 

fazer referência ao mesmo grupo de pessoas.	


[2] Nome resumido de um compêndio de oitocentas páginas escrito por Rudolf Becker, contendo contos 

“pedagógicos” essencialmente voltados para pessoas que trabalhavam no campo. Trinta mil cópias foram 

produzidas ao longo de dois anos para a primeira edição, que saiu em 1787. O autor afirmava que um 

milhão de cópias foram vendidas até 1811 (BRUFORD, 1935, p. 280). A obra foi adquirida pelo editor 

Georg Joachim Göschene foi o seu best-seller.	


[3] Alguns exemplos de títulos desses livros, de acordo com a tradução de Ward feita do jornal Reichsbote 

(1974, p.187): A Câmara dos Horrores, O fantasma de minha garota, As estranhas aventuras de um 

inglês na América, Um retrato romântico, Lendas do mundo dos fantasmas e da magia, e por aí vai.	


[4]  As relações entre certas formas de produtivismo e práticas como plágio, autoplágio e redundância não 

são nada estranhas a quem integra uma comunidade acadêmica. Não é por acaso que a expressão “publish 

or perish” (“publique ou morra”) passou a ser lida como expressão da necessidade de adesão a um ritmo 

de produção que privilegia a quantidade — “A expressão publish or perish aparece pela primeira vez no 

contexto industrial-empresarial e depois acadêmico, nas décadas de 1930 e 1940. É difícil precisar a 

gênese exata de tal expressão no campo acadêmico; contudo, atualmente prevalece a versão de que tal 

origem se encontra na obra The academic man: a study in the sociology of a profession, do sociólogo 

americano Logan Wilson, publicada em 1942. É interessante destacar o modo como o sentido irônico 

original do publish or perish foi sendo gradativamente substituído pela imposição contundente da 

publicação como forma de sobrevivência e, portanto, de permanência do pesquisador na esfera acadêmica 

[...]” (ZUIN; BIANCHETTI, 2015, p. 731). Essa permanência, em nome da produtividade, seria marcada 

por: “Desconexão com a esfera pública, constrição das “ágoras” de socialização dos processos e 

resultados das investigações, plágio, autoplágio, redundância, preocupação com rankings, competição, 

pressão, desânimo, fastio, apatia, etc.” (idem, p. 732).	


[5] “Não deveriam eles descer até a Terra e caminhar sobre ela, como Apolo em dias ancestrais o fez entre 

pastores de Arcádia? Não deveriam abandonar suas radiantes vestes lá em cima, vestes que 

frequentemente cegam os olhos mortais, e se vestir da natureza humana? E frequentar os lares de mortais, 

palácios e cabanas, e escrever poesia que seja igualmente compreensível e prazerosa para toda a 

humanidade?” (BÜRGER, 1789 apud WOODMANSEE, 1994, p. 61).	


[6]   Orestes era filho de Agamenão (Agamemnon, Agamenon) nos mitos gregos. Seu pai teria sido rei de 

Micenas e chefe maior do exército grego até retornar da Guerra de Tróia e ser assassinado. Apesar das 
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várias versões de sua morte, a constante é a responsabilidade maior de sua esposa Clitemnestra, que 

desejava se vingar do sacrifício de sua filha aos deuses feito por Agamenão antes da guerra. A trama teria 

sido concretizada com a ausência de Orestes, que, ao se tornar adulto longe de casa, teria ido finalmente 

retornado para obter vingança, matando a mãe e seu amante. No entanto, isso não teria dado fim à 

maldição divina que atravessava sua casa (a Casa de Atreu) por conta de assassinatos de familiares 

cometidos pelo primeiro membro dela — e o que poderia ter sido interpretado como um ato purificador 

não passou de mais um ato amaldiçoado, o que torna o exemplo um tanto inadequado para o que Schiller 

pretendia — ou teria sido um ato falho?	


[7] “Portanto, nada há o que distinga tão rigorosamente as diferentes classes quanto a disposição 

objetivamente exigida pelo consumo legítimo das obras legítimas, a aptidão para adotar um ponto de vista 

propriamente estético a respeito de objetos já constituídos esteticamente – portanto, designados para a 

admiração daqueles que aprenderam a reconhecer os signos do admirável […]” (BOURDIEU, 2006, p. 

42). !!!
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