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                                   LITERATURA E CINEMA: VERDADE E REPRESENTAÇÃO  !
Editorial!

!
	
 As relações entre arte, verdade e representação remontam à filosofia grega. Mas o tema 

desta edição, n.06, ao envolver a arte cinematográfica, também nos lança para o confronto 

moderno. Assim, em que medida, por exemplo, o discurso sobre a verdade resiste a uma cultura 

das massas? Nos escritos de "Além do Bem e do Mal", Friedrich Nietzsche, pensando em uma 

filosofia futura, escreve que "a inverdade é uma condição da vida". Seria, tal postulado, uma 

conexão direta com o estado de coisas na sociedade moderna? Indo muito adiante, com Guy 

Debord e sua crítica às sociedades contemporâneas, encontramos um fragmento dialético, que, 

quase platonicamente, nos diz: "o verdadeiro tornou-se momento do falso". A pergunta 

conduzida pelas obras de arte nesse contexto é: em que medida o seu poder de representação 

consegue manter relações com a verdade? A representação verossímel, no sentido aristotélico, 

ainda possui um lugar privilegiado em relação à verdade? Ou estaria a verdade mais próxima do 

disforme ou da forma acidental da vida urbana contemporânea? Por fim, quem poderá falar em 

nome da verdade?	


	
 Em "Erich Auerbach e a fundamentação platônica do conceito de mímesis", 

encontramos o núcleo de verdade na forma artística, ainda que o crítico privilegie o "realismo" 

dentre as modalidades de representação, a interpretação positivista de Aristóteles é negada, 

como no seguinte trecho: "[...] esses críticos se preocupavam com a probabilidade e 

credibilidade dos acontecimentos que ele narra. O que nós temos em mente é a maneira de 

narrá-los."; assim escreve Auerbach no livro sobre Dante. Nesse sentido, a autora demonstra que 

a definição de mímesis, na República, já apresentava uma complexidade autêntica. E mesmo 

que Erich Auerbach não estivesse de acordo com o projeto platônico em geral, a sua ideia de 

mímesis possui seus devidos estratos platônicos.	


	
 A noção de verdade no artigo "A quem ainda interessa a autonomia de uma obra de 

arte?" é posta em questão – e, mais que isso, em xeque, propriamente. Empenhado em vasculhar 

as relações de poder encobertas na origem do conceito moderno de "autonomia da arte", a 

perspectiva  demonstra como o entendimento da "verdade da arte", assim como seus modos de 

valoração, possuem fragilidades conceituais próprias. O artigo desloca a perspectiva do gênio, 

do autor, da estética moderna, enfim, para o gosto do público, isto é, das massas não-

aristocráticas, relativizando a autoridade de quem distinguiu, na origem  mesma dessa estética, 

os conteúdos verdadeiros dos falsos.	
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 O cineasta Mário Peixoto torna-se objeto de investigação no artigo "Nas rebarbas do 

modernismo: uma análise de 'O inútil de cada um' (1934) de Mário Peixoto", onde se propõe 

uma reorientação do modernismo brasileiro. De forma original, o assunto posto em questão não 

é o cinema, mas a literatura (o romance), de Mário Peixoto. Apesar disso, é a confusão urbana 

da modernidade que se dispersa nas páginas do longo artigo –  nele a verdade possível está 

ligada ao contingente e ao acidental. A análise do romance ressalta sua extensão de prosa: 

ultrapassagem do texto para o mundo, na coloquialidade, na semelhança ao diário etc. A 

participação expressionista, a delicadeza e a dimensão do silêncio, por sua vez, configuram um 

tipo de inteligibilidade particular da verdade no cenário brasileiro. É nessa medida que a 

linguagem do romance se relaciona com a imagem e, naturalmente, com a imagem do cinema. 

"Uma linguagem instável pautada na experiência, o que corroboraria para a ideia de uma 

escritura com tonalidades abstratas", diz o autor.	


	
 Por fim, em "Foucault e a parresía no cinema de Tarkovski: o problema da coragem da 

verdade", somos arremessados para a constelação de personagens "loucos" "marginais" 

"miseráveis" do cinema de Andrei Tarkovski. O artigo identifica esses personagens analisados 

como "cínicos", no sentido dos últimos cursos de Michel Foucault, ocupados de uma verdade 

que, sendo oferecida ao mundo, frequentemente, é renegada – não reconhecida por ele. São 

personagens  errantes que parecem trazer em seu sofrimento (e na tensão interior de suas almas) 

uma mensagem mais fundamental que o próprio conteúdo da mensagem: a existência da 

verdade. No cinema de Tarkovski encontraríamos uma garantia de verdade, ainda que oculta, 

ainda que presa e rigidamente posta à margem. 	


	
 Finalizamos, assim, nossa edição n.06, onde a "inverdade como condição de vida", 

conforme o fragmento de Nietzsche, também é posta em questão. Aqui, à maneira do cinema e 

da literatura – sem abandonar a matéria da vida, os documentos da vida, impressos 

confusamente em Tarkovski e Mário Peixoto –  sem abdicar das ficções e dos seus conteúdos – 

defrontamos, enviesados, o possível da verdade na época atual: não apenas sua possibilidade, 

mas a possibilidade de sua procura.  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ERIC AUERBACH E A FUNDAMENTAÇÃO PLATÔNICA DO CONCEITO DE 
MÍMESIS !

PATRÍCIA DA SILVA REIS 

Doutoranda História Social da Cultura PUC-Rio 

!
Resumo: No “Epílogo” de Mímesis, Erich Auerbach creditou seu interesse pelos modos de 

representação da realidade na literatura ocidental à crítica platônica da arte imitativa, tal como 

formulada no livro X da República. De modo que o principal livro da carreira do renomado romanista, 

segundo ele mesmo, teria se encarregado de examinar o conceito platônico de mímesis, 

relacionando-o a trechos canônicos da literatura ocidental, a exemplo da poesia de Dante Alighieri, 

obra encarregada de representar “a realidade verdadeira”. Neste artigo, meu objetivo será abrir a 

leitura de Platão para o Íon, o Fedro, o Sofista e para o Crátilo, identificando como questões relativas à 

poesia e à mímesis foram desenvolvidas nestas obras e, em seguida, analisar sua apropriação no 

referido livro de Auerbach. 

Palavras-chave: Mímesis; Platão; Auerbach.   

!
Abstract: In Mimesis’s “Epilogue", Erich Auerbach credited his interest in representation of reality in 

Western literature to the Platonic critique of imitative art, as formulated in Book X of the Republic. 

Such the main book of the Romanist's career, according to himself, analyzed the Platonic concept of 

mimesis, relating it to canonical passages of western literature, such as Dante Alighieri’s poetry, a work 

that represented "the true reality". In this article, my goal is to open Plato's reading for the Ion, the 

Phaedrus, the Sophist and the Cratylus, identifying how issues relating to poetry and mimesis were 

developed in these works, and then to analyze its and appropriation in the said book of Auerbach. 

Keywords: Mímesis; Plato; Auerbach. 

!
!

A importância do pensamento de Platão para as artes já havia sido mencionada pelo 

filólogo judeu-alemão anos antes da escrita de Mímesis (AUERBACH, E. 1946), quando em 

1929 ele submeteu uma tese de habilitação ao Departamento de Filologia Românica da 

Universidade de Marburg. O primeiro capítulo de Dante als dichter der irdischen Welt [Dante 

como poeta do mundo terreno] (AUERBCH, 1929) apresentou ao leitor uma “Introdução 

histórica” acerca dos significados que o conceito de “homem” foi capaz de evocar desde a 

Grécia antiga à Idade Média cristã. Neste entremeio, tendo como fio condutor a frase de 

Heráclito na qual se afirmava uma unidade a priori entre destino e caráter, Auerbach expôs 

muito suscintamente a teoria da mímesis platônica, destacando o entendimento da arte, pelo 
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filósofo, como cópia inferior, pois além de refletir apenas o que é aparente e não o que é 

verdadeiro, dirige-se exclusivamente às partes baixas da alma.	


	
 No décimo livro da República, e isto é bastante conhecido, Platão censura a poesia 

imitativa, porquanto “distorce o pensamento de qualquer pessoa que a ouça” (platão, 2016, p. 

397). De modo que, assim como a pintura, a poesia seria uma forma de imitação distanciada da 

verdade. 	


O que existe na natureza (“obra de um deus”) é um “ser real”, “aquilo que é como é”. 

Trata-se da ideia que antecede a coisa mesma. Ora, um artífice (um artesão ou um carpinteiro) 

não seria, portanto, o criador de suas obras; ele unicamente reproduzia o “ser real” imitando 

suas formas. De modo que o pintor e o poeta, ao terem como referência não o ser real, mas a 

obra do artífice, imitariam não aquilo que é como é, mas aquilo que parece como parece. De 

acordo com Platão, a poesia e a pintura eram, portanto, algo terceiro em relação à verdade, 

simulacros, aparência. 	


Além do mais, havia contra o poeta a acusação de que ele não era capaz de dominar o 

conhecimento das coisas sobre as quais cantava. Ao falar sobre os cuidados do corpo, era menos 

indicado do que o médico; quando emitia juízos sobre a arte da guerra, era menos habilitado do 

que um comandante. Assim sendo, segundo Platão, ele falava destas matérias não a verdade, 

mas o que parecia bom aos ouvidos do público.	


	
 Como um último ponto a ser destacado, lembremos que Platão considerava a alma 

como algo constituído de duas partes em oposição. A alma intelectiva seria aquela dotada de 

uma obstinada disposição para seguir as leis, optando sempre pela deliberação como melhor 

maneira de lidar com o infortúnio e baseando suas escolhas na temperança e no uso constante da 

razão. Por outro lado, a face sensitiva da alma caracterizava-se pela entrega às lamentações 

diante de qualquer infortúnio, era “companheira da covardia”, ociosa e irracional (PLATÃO, 

2016, p. 447-8). 	


A poesia imitativa, segundo o filósofo, dirigia-se às partes mais inferiores da alma, isto 

é, a sua face sensitiva. Por isso o poeta provocava a satisfação do público quando, para 

demonstrar seu lamento diante de alguma adversidade, batia no próprio peito com encenações 

exageradas que representavam o desespero e a perda da lucidez. De acordo com Platão, esta 

atitude era prejudicial para a vida pública, uma vez que se deveria prezar sempre pela 

serenidade e pelo domínio próprio diante dos reveses. Mais claro fica o argumento quando 

Platão evoca a comédia. A parte racional da alma condena o ridículo e se envergonha quando 

alguém se passa por tolo, enquanto o poeta disso se valia para provocar o riso e a satisfação da 

plateia. Estas foram as razões pelas quais a poesia mimética foi abolida da cidade.	
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 Mas é preciso destacar, contudo, que existe um lugar para a poesia na República de 

Platão, embora o encantamento que ela provocava recomendasse constante cautela. Ela poderia 

ser útil na educação do guardião da cidade, caso represente o homem sério, equilibrado, que age 

com bravura, que domina suas paixões e jamais teme a morte.	


	
 Lembremos, pois, da crítica dirigida por Sócrates aos rapsodos no Íon, quando o 

filósofo arguto afirma que sua arte – a dos rapsodos – não provinha de uma téchne, mas do 

poder divino, e seu “entusiasmo” era consequência da possessão dos deuses. Ao declamar os 

versos de Homero, por exemplo, Sócrates sugere que Íon era tomado pela inspiração das Musas 

que arrebatavam dele o “juízo e o senso” (PLATÃO: 2011, p. 39), e estando deste modo 

ausentes o “juízo e o senso”, a poesia tornava-se um veículo para o engano. 	


Sócrates questiona se o rapsdo, de fato, não acreditava presenciar aquilo que narrava, 

conquanto estivesse deles distante: “e a tua alma, estando ela entusiasmada, acredita estar junto 

das coisas de que tu falas, estando seja em Ítaca, seja em Troia, e onde quer que os versos se 

passem?” (PLATÃO: 2011, p. 43). Ao responder positivamente a pergunta de seu arguidor, Íon 

confessa estar a poesia suscetível a representar o falso. Além do mais, o fato de o rapsodo subir 

ao palco portando vestimentas “multicoloridas” e adornos excessivos que contribuiriam para a 

expressão exagerada dos sentimentos – lágrimas aos olhos, temor, o coração palpitante de 

excitação – desperta, no público, emoções e paixões que deveriam ser dominadas pelo logos. 	


	
 Assim, no Íon, a poesia é condenável porque, além de representar o falso como se 

verdade fosse e dirigir-se às partes mais baixas da alma, ela expõe o seu intérprete a um estado 

de entusiasmo e à perda do juízo mediante possessão divina.	


 Algo muito semelhante se esboça no Fedro, ao se observar o entendimento da arte 

poética como fruto da inspiração das Musas e como produtora de ilusão e engodo. O tema do 

diálogo consiste em saber se é mais vantajoso para um jovem entregar seu amor a alguém que 

esteja por ele apaixonado, ou a outro que não o ame. Em um primeiro momento, Sócrates 

concordou com o argumento de Lísias, dizendo que era mais proveitoso envolver-se com uma 

pessoa que não estivesse apaixonada do que o contrário. Contudo, antes de fazê-lo, iniciou uma 

performance cobrindo sua cabeça e rogando às Musas que o inspirem no seu discurso.	


	
 Seu argumento seguiu a linha de que a paixão e a beleza do corpo incitavam os apetites 

que deveriam ser dominados em nome da temperança, do equilíbrio e da razão e, por isso, mais 

valia juntar-se a alguém que não estivesse acometido pelo amor. Então, no auge do discurso, em 

uma euforia afetada, Sócrates indaga a seu interlocutor:	


Sócrates: Bem, meu caro Fedro, a ti não parece, como a mim parece, que estou como que tomado 

por uma inspiração divina? 
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Fedro: Com certeza, Sócrates, mostras uma extraordinária fluência. 

Sócrates: Pois, então, me escuta em silêncio, visto que o lugar parece saturado de uma presença 

divina, com o que não deves te surpreender se eu for transportado pelo delírio no desenrolar de 

meu discurso. De fato, estou à beira de me expressar em Ditirambos” (PLATÃO, 2012. p. 32). 

 O discurso em favor do não-amante prosseguiu até que Sócrates, em um dado momento, 

supostamente alertado por um daimon – uma divindade – desdiz tudo o que vinha afirmando 

contra Eros. O discurso antes proferido de forma poética e em decorrência de um delírio 

causado pelas Musas era falso, e por isso, a cabeça coberta pela vergonha. Nesse sentido, forma 

fez-se conteúdo: Sócrates lançou mão da poesia, caracterizada por representar coisas que 

aparentemente são como se de fato fossem para encenar um conteúdo que já sabia de antemão 

ser falso.  	


	
 Então, já com a cabeça descoberta, Sócrates recomeça seu discurso, agora em defesa do 

amante e em forma dialética. O elogio do amor parte da premissa de que ele é um tipo de 

loucura, e a loucura é algo benéfico, um presente dos deuses para a boa fortuna. São quatro as 

suas faces: a primeira delas é a loucura enquanto arte mântica (divinação), a segunda como 

alento e refúgio diante das calamidades e dos males do presente, a terceira é a arte poética, 

advinda das Musas e a última, o amor. O amante, então, é aquele que, ao vislumbrar a face de 

seu admirado, lembrou-se da verdadeira Beleza e deseja ardentemente ascender às ideias. Não 

obstante seja este ultimo tipo de loucura a matéria principal do diálogo, interessa-nos aquela 

designada como presente das Musas que, ao contrário da filosofia – cuja matéria é a verdade – 

tem como matéria a imitação, o falso e o delírio. 	


	
 Analisamos, até aqui, a poesia enquanto arte mimética que produz engodo, que se 

reporta à parte sensitiva da alma e que é produto da possessão divina, não de uma techne. Resta 

agora identificar o significado de mimesis na obra de Platão de modo a compreender a 

apropriação deste conceito por Auerbach. 	


O conceito platônico de mímesis é a base teórica do principal livro de Erich Auerbach, 

conformando e costurando as hipóteses que se apresentam a cada capítulo. Isto é abertamente 

afirmado no epílogo do livro, mas não é ocioso sublinhar, uma vez que a correta compreensão 

desta obra depende da elucidação do sentido grego de “imitação” e da maneira como Auerbach 

se apropriou dele.  	


Observe-se o que Auerbach diz a respeito do X livro da República: “[...] os ensinamentos de 

Platão não destroem a dignidade da arte imitativa. Pelo contrário: eles lhe deram um impulso 

novo que haveria de perdurar muitos séculos e comunicar-lhe – à arte imitativa – um novo 
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objetivo” (AUERBACH, 1929. p. 17). Este objetivo, esclarece Auerbach, é a superação das 

diferenças entre arte e filosofia. 	


Ao contrário das interpretações mais usuais que creditam a Aristóteles este lugar unificador, o 

filólogo frisa que a condenação da poesia teria alertado gerações acerca da necessidade de se 

refletir sobre a presença da Ideia nas artes. Platão seria o responsável, portanto, por impor “aos 

poetas a tarefa de escrever filosoficamente, não só no sentido de instruir, mas no sentido de 

esforçar-se, pela imitação da aparência, para chegar à sua verdadeira essência e mostrar a 

insuficiência dela quando comparada à beleza da Ideia” (AUERBACH, 1929. p. 18). Ora, trata-

se de um constante “esforçar-se”, de modo que a beleza da Ideia permanece como ideal, não 

como realização. 	


No Brasil, dentre as interpretações mais consolidadas no que tange à teoria da mímesis, decerto, 

figuram os estudos de Luiz Costa Lima. Suas obras recuperaram em diversas ocasiões  o 1

significado deste conceito, desde os usos na Grécia Antiga, passando pela apropriação latina, 

pela renascentista, e pela alemã. Interessa aos objetivos aqui expostos identificar, no interior do 

cenário alemão, a forma como Costa Lima pensou o sentido de mímesis na obra de Auerbach. 	


Em um livro publicado recentemente, chamado “Frestas. A teorização em um país periférico”, 

Costa Lima recorda a centralidade do conceito na primeira teorização da arte na Grécia antiga. 

Mimeisthai, no uso popular, guardava o sentido de “fazer-se semelhante a” ; já na teoria 2

musical, somava-se a este, o conteúdo de peça dramática, ritmada e dançada. Desta maneira, o 

termo mimos designava uma cena do cotidiano, aliada às artes do canto e da dança, nos variados 

modos de devoção aos deuses. Ora, como já é sabido, Platão condenou esta forma de 

apropriação da palavra no livro X da República, uma vez que as artes e a poesia desviavam o 

homem da busca pelo Justo e pelo Bom, propriedades da Verdade acessíveis pela imersão na 

Ideia. 	


Aristóteles, por sua vez, empreendeu uma drástica inversão no sentido de mimesis em sua 

Poética. Nela, a “imitação” aflora como capacidade inescapável do humano. Muito embora o 

filósofo jamais tivesse dedicado uma obra ao tema da mimesis, Costa Lima aponta, em Frestas, 

trechos da Poética que indicam o uso da palavra para além do sentido cotidiano de “fazer-se 

semelhante a”. Observe-se um destes trechos: 

Contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com 

repugnância, por exemplo, [as representações de] animais ferozes e [de] cadáveres. (...) Efetivamente, tal 
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é o motivo por que se deleitam perante as imagens: olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja 

cada uma delas. (144b, 9ss)  3

No fragmento acima, Aristóteles menciona que há decerto uma diferença marcante entre 

contemplar imagens representadas artisticamente e presenciá-las de fato. Segue explicando, 

ainda, que a capacidade de inferência sobre o que é visto, na representação artística, possibilita 

anular a repugnância ou o pavor diante da cena retratada. Deste modo, não parece verossímil o 

entendimento da mimesis aristotélica como algo que reduplica o real, como posteriormente faria 

a tradução latina do termo. Costa Lima observou que, com Horácio, a mimesis grega fora 

transposta ao latim como imitatio, e tal feito daria lugar a uma série de equívocos, a exemplo do 

significado restritivo de cópia idêntica de um referente, imagem geminada, sem nenhum espaço 

para a manifestação do pressuposto basilar do objeto artístico – a poiesis. Com Horácio, então, a 

mimesis passou a ser entendida como réplica, porque proxima ueris, escamoteando-se, assim, 

sua capacidade de criação e diferença em relação ao mundo natural. Essa redução conceitual 

seria, segundo Costa Lima, fruto de certo pragmatismo romano que, igualmente no campo da 

retórica, restringiu a abrangência do tratamento aristotélico a uma série de procedimentos 

discursivos.	


Para Costa Lima, portanto, teria sido Aristóteles, no mundo grego, quem identificou o 

significado de mímesis como algo situado entre a diferença e a semelhança, isto é, como uma 

forma de representação que não se reduz à duplicação do mesmo, mas que admite o 

dessemelhante. Assim, em sua teoria da mímesis, Platão ocupa o lugar daquele que interdita, 

desconsiderando que a ideia grega de imitação como algo que comporta a diferença já estava 

presente no pensamento deste filósofo, o que se pode verificar no diálogo entre Sócrates e 

Crátilo. 	


O texto é uma investigação acerca da linguagem, cujo objetivo consiste em averiguar se o nome 

tem uma natureza que lhe seja própria ou se é instituído a partir da convenção. Sócrates assevera 

que a voz teria uma essência própria e o nome seria uma imitação vocal desta essência através 

da combinação de letras e sílabas: “a correta aplicação dos nomes consiste em mostrar como é 

constituída a coisa” (PLATÃO, 1988, p. 162). Contudo, a imitação relativa ao nome é distinta 

da imitação na pintura e, consequentemente, da poesia. Nestas últimas, a mímesis pode ser certa 

– se o artista consegue se aproximar o máximo possível da imagem original – ou errada – se 

acrescenta ou subtrai elementos. Mas mesmo que seja certa, a pintura jamais será verdadeira. 

Em relação às palavras, a mímesis pode ser igualmente certa ou errada, mas, ao contrário 

daquelas, a correta adequação do nome à coisa pode produzir verdade.	
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 Ao refutar essa afirmativa, Crátilo recorre aos números, destacando que se alguém 

adiciona ou subtrai algo de um valor, este deixa de ser o que era originalmente e torna-se outro. 

Ao que responde Sócrates que as imagens têm um critério de verdade distinto dos números, na 

medida em que admitem ser representadas com certa diferença em relação ao original. A pintura 

de um homem, por exemplo. A figura é representada na tela com muitas subtrações (óssos, 

órgãos, rins...) e ainda assim não deixa de ser a imagem de um homem. Nas palavras de 

Sócrates: 
“Como vês, amigo, precisamos não somente procurar um critério de verdade para as imagens, [...] como 

também não insistir na afirmativa de que a imagem deixa de ser imagem, se algo lhe for acrescentado 

ou subtraído. Ou não percebes quão longe estão as imagens de possuir todas as propriedades dos 

originais que elas imitam?” (PLATÃO, 1988, p. 166). 

  Ora, se as imagens não apresentam obrigatoriamente “todas as propriedades dos 

originais que elas imitam”, e se lhes é permitido subtrair ou somar coisas sem que percam a sua 

natureza, parece claro que o significado de mímesis enquanto algo que admite a diferença em 

relação ao original está postulado em Platão e que não foi este o salto de Aristóteles em relação 

ao seu predecessor. A condenação da mimesis por Platão não é consequência da semelhança ou 

dessemelhança da imagem retratada em relação ao original, mas advém da sua inserção no 

regime do pseudo. Assim, como assevera o estrangeiro no diálogo com Teeteto em busca da 

definição da natureza do Sofista, o falso discurso é aquele que “fala de coisas que não são como 

se fossem” (PLATÃO, 2001, p. 237), e acrescenta dizendo: “Estrangeiro: Mas se alguém diz 

coisas sobre ti, porém coisas diferentes como idênticas, ou não-seres como seres, parece que, 

quando essa combinação de verbos e nomes é formada, nos vemos real e verdadeiramente 

diante do falso discurso” (PLATÃO, 2001, p. 238). Embora estivesse descrevendo o discurso do 

sofista e não o do poeta, a conclusão do diálogo alude à fala sofista como uma “arte da produção 

de cópias que não é divina, mas humana” (PLATÃO, 2001, p. 247), o que o coloca em grande 

semelhança com a poesia.	


	
 Assim, a mimesis platônica já revelava uma dupla natureza que comportava o 

semelhante e o diverso, muito embora essa dupla natureza fosse condenável por admitir a 

possibilidade do falso. Certamente, essa dinamicidade do conceito de mímeses em Platão fora 

percebida por Auerbach de modo a conformar o seu próprio entendimento e uso do termo. 	


Costa Lima identificou a mímesis auerbachiana ao sentido romano de imitatio – isto é, como 

cópia indistinta de um modelo original – talvez por supor que a base platônica da formulação do 

conceito em Auerbach fosse um equívoco. Ao desconsiderar que mímesis, em Platão, já 
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suportava uma dupla natureza que abarcava em si mesma o binômio parecença-disparidade, 

Costa Lima nega este princípio também na obra do filólogo. 	


Assim sendo, a noção de mímesis como chave de entrada para a compreensão da literatura 

ocidental no livro de Auerbach não consiste na tentativa de reproduzir uma realidade sócio-

histórica idêntica, mas relaciona-se a esta como um jogo de aproximação e afastamento, 

semelhança e diferença, o acontecido e o narrado, como é possível deduzir do seguinte trecho de 

Dante como poeta do mundo terreno: 
E não nos referimos, aqui, exatamente, ao realismo que alguns críticos da Antiguidade louvavam em 

Homero e outros achavam que lhe fazia falta. Porque esses críticos se preocupavam com a 

probabilidade e credibilidade dos acontecimentos que ele narra. O que nós temos em mente é a 

maneira de narrá-los. Independente da plausibilidade, ele os faz tão claros e palpáveis que a questão da 

sua verossimilhança só ocorre ao leitor numa reflexão subsequente (AUERBACH, 1929, p. 13-14).  

Foi, portanto, baseado neste movimento de aproximação e afastamento do narrado em relação 

ao real que o conceito de imitação foi formulado. O evento histórico é absolutamente 

secundário, importando com maior intensidade o modo como é descrito ou, em outras palavras, 

a capacidade do autor de enredar o público em sua história. 	


Nesse sentido, A mímesis de Auerbach não se parece em nada com a imitatio latina, ao 

contrário, demonstra grande apelo ao aspecto da criação inescapável ao elemento artístico. 

Mesmo este real que é parte do jogo cujo resultado é a mímesis não é singular, mas se espraia 

em uma série de realismos possíveis, como perfeitamente advertiu o sociólogo Leopoldo 

Waizbort‑ , e isto viabiliza ler textos bíblicos e literários a partir de uma ideia particular de 4

realidade.	


Com os olhos voltados para Platão, Auerbach pôde formular um conceito dinâmico de mímesis 

que admite omissões e acréscimos em relação ao acontecido, e deste modo, o narrado jamais se 

confunde com a realidade, mas configura-se como produto de criação daquele que escreve. 

Evidentemente, o real ainda está lá, assim como o conceito de Beleza, ordenando e motivando o 

autor na composição de sua obra. Entretanto, o livro mais importante da carreira de Erich 

Auerbach possibilita ao leitor pensar esta intrigante relação que a arte evoca desde tempos 

antigos, e que está longe de se encerrar em nossos dias.	


!
NOTAS 
[1] Para citar algumas destas ocasiões: COSTA LIMA, L. Vida e Mimesis. Rio de Janeiro: Editora 34, 

1995. 
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  _________. Mimesis: Desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Basileira, 2000. 
  _________. A ficção e o poema. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

  _________. Frestas. A teorização em um país periférico. Op. Cit., 2013.  
[2] Idem. Frestas. A teorização em um país periférico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

[3]  ARISTÓTELES. Poética. 144b, 9ss. apud COSTA LIMA, L. Frestas. A teorização em um país 
periférico. Op. Cit., 2013, p. 108. 
[4]  “[...] podemos entender Mimesis como um conjunto de fragmentos, finamente articulados entre si – 
pois a trama narrativa do livro é complexa e resulta em uma articulação única de análise singular, síntese 
histórica e totalização narrativa –, que indicam uma série variada e muito rica de modos de exposição da 
realidade na literatura, que não se esgota, seja em 1946, seja em 1949 (edição mexicana), seja em 
1958” (WAIZBORT, 2007, p. 12). 

!
REFERÊNCIAS 

AUERBACH, E. Dante poeta do mundo secular. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.	
!
AUERBACH, E. Mímesis. A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. São Paulo: 
Perspectiva, 2009.	
!
COSTA LIMA, L. Vida e Mimesis. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.	
!
COSTA LIMA, L. Mimesis: Desafio ao Pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Basileira, 
2000. 	
!
COSTA LIMA, L. A ficção e o poema. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.	
!
COSTA LIMA, L. O controle do imaginário e a afirmação do romance. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009.	
!
COSTA LIMA, L. “História e Meta-História”. In: Trilogia do controle. Rio de Janeiro: 
TOPBKS, 2007.	
!
COSTA LIMA, L. História, ficção e literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.	
!
COSTA LIMA, L. Frestas. A teorização em um país periférico. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2013.	
!
PLATÃO. Sofista. São Paulo: Edipro, 2007.	
!
PLATÃO. Fedro. São Paulo: Edipro de Bolso, 2012.	
!
PLATÃO. A República. São Paulo: Edipro, 2016.	
!
PLATÃO. Teeteto e Crátilo. Belém: 1988.	
!
PLATÃO. Ìon. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. !
  
  
  
 



!
REVISTA A! | N. 6, 2016/02               !13

A QUEM AINDA INTERESSA A AUTONOMIA DE UMA OBRA DE ARTE? !
VICTOR GALDINO ALVES DE SOUZA 

Doutorando Filosofia UFRJ  

!
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. 

Palavras-chave: Arte; Estética Moderna; interesse; valor.   

!
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. 

Keywords: Art; Modern Aesthetics; interest; value. 
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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 
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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.	


  
  
  
 



!
REVISTA A! | N. 6, 2016/02               !31

!
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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NAS REBARBAS DO MODERNISMO: UMA  ANÁLISE  
DE “O INÚTIL DE CADA UM” (1934) DE MÁRIO PEIXOTO 

!
FILIPPI FERNANDES SILVA 
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Resumo: O Modernismo enquanto movimento artístico distingue-se na capacidade geradora de novas 

maneiras de expressão e interação, frente às tecnologias que agilizaram o trânsito e a comunicação. A 

forma de acepção do modernismo ou da maneira de se pensar a modernidade concebida em São 

Paulo destoa daquela produzida no Rio de Janeiro nos 1930, conforme crítica especializada da época. 

Este artigo analisará o romance O inútil de cada Um (1934) de Mário Peixoto, no sentido de localizar a 

obra nesse contexto histórico e social, não sem antes chamar a atenção para o uso de diferentes 

artifícios, presentes na escritura peixoteana. 

Palavras-chave: Expressionismo; Mário Peixoto; Modernismo brasileiro; Roland Barthes. 

!
Abstract: Modernism as a Brazilian artistic movement is characterized by its power to create new forms 

of expression and interaction in the face of new technologies that sped up communication and traffic. 

The meaning of Modernism and its conception in São Paulo were different from what was produced in 

Rio de Janeiro in the 1930s, according to scholarly criticism at the time. This paper will analyze the 

novel O inútil de cada Um (1934), written by Mário Peixoto, in an effort to localize the work in this 

historical and social context, but not without first addressing the use of different artifices in Peixoto’s 

writings. 

Keywords: Expressionism; Mário Peixoto; Brazilian Modernism; Roland Barthes. !! !
O surgimento da modernidade trouxe consigo uma dramaturgia sem precedente. Barthes 

salienta: “A modernidade começa na busca de uma Literatura Impossível” (BARTHES, 1971, p. 

51). Entende-se por Impossível a metafísica da ambiguidade, isto é, o “objeto ao mesmo tempo 

verossímil e falso, o falso igualando ao verdadeiro, porque o verdadeiro é tido como possuidor 

de um germe de universalidade, pelo afastamento e pela ficção” (BARTHES, 1971, p. 46-7). 

Esta tensão de viva expansão depende do princípio flutuante que o engendra ora em blocos 

concatenados e organizados numa dramaturgia específica e ora em lapsos, concernentes à 

fragmentação do discurso e da experiência sensorial\sensitiva.    	


O romance O inútil de cada um foi publicado pela primeira vez em 1934, com segunda 

reedição em 19961 e vidrou-se em detalhes mínimos, autorizando delicadezas pouco usuais, 
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como quando escreve: “Pela clarabóia de caixilhos, como mulher em crepes, que não consegue 

chorar, agita-se a noite da Bocaina” (PEIXOTO, 1996a, p. 67). Algo a se expor e algo a se 

elaborar. A clareza sensitiva da descrição a que se expõe é surpreendida quando, nas palavras de 

Barthes, o afeto galopa a imaginação (BARTHES, 2003, p. 215), dando vazão a uma 

coalescência de imagens e sentidos que extrapolam o tempo previsto pela narrativa, pelas 

interferências trazidas na aproximação do olhar (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 306). Como 

imaginar que espécie de agitação há uma noite de Bocaina, senão pelo encadeamento rítmico, 

pela rápida imprecisão de candentes imagens que passam diante do olhar, impregnando o leitor 

de um real pouco crível?                	


O Modernismo antes de se tornar um estilo caracterizável por artifícios que se arrogam, 

foi um movimento político de flerte com a indefinição, em práticas não reguladas, em 

associações nem sempre óbvias. Segundo Constança Hertz, O inútil de cada um se adequaria a 

um tipo específico de Modernismo, pois “em franca oposição com as correntes principais da 

literatura brasileira que tanto marcou a literatura da década de 20 e 30” (HERTZ, 2009, p. 50). 

Constança refere-se aos movimentos literários encabeçados pelo Modernismo Paulistano (Mário 

de Andrade e Oswald de Andrade), responsável por um cabideiro de práticas representadas pelas 

onomatopéias, verso livre e especificidades da língua popular em torno daquilo que entendiam 

por “autenticamente nacionais”, ou seja, uma carga valorativa afixada entre eles, tal qual fosse 

uma língua própria. A estética peixoteana, entretanto, comporia aquilo que Constança 

denominaria como “anti-realista” ou “expressionista” (HERTZ, 2009, p. 51):  
A estética expressionista que parece se refletir nas obras de Mário Peixoto, Cornélio Penna e Lucio 

Cardoso, diante da confusão entre o que é interno ou externo, em uma realidade deformada por 

sentimentos sombrios, estrutura-se a partir do trágico conflito da impossibilidade de libertação de uma 

subjetividade que deforma absolutamente tudo. Esta subjetividade deformada é o que limita e 

aprisiona nas narrativas de nossos três autores, que demonstram a força de um Modernismo marcado 

por tintas diversas das que usualmente se identificam. 

Alheios a uma relação mais enxuta de engajamento social, os três escritores cariocas 

uniram as pontas da imaginação em desenhos muito particulares a cada um. Isto não significa 

dizer que os paulistanos não tenham também desenvolvido particularidades à margem do que 

possa se chamar de fundamental a um sistema literário. As pesquisas de Eduardo Jardim2 e de 

Maria Boaventura3 sobre Mário de Andrade, por exemplo, caminham neste sentido. O que 

acontece é que estes três escritores optaram por criticamente não escolher caminho algum, 

dando vazão a uma escrita pontuada pela sensação, uma escrita espontânea, pois fragmentada e 

com dimensões próprias, sentida e ressentida a cada passo dado. Esse tipo de trabalho 

hedonista, Barthes define por escritura4.	


 	
  Pode-se dizer que O inútil de cada um contém traços do estilo expressionista e do 
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modernismo brasileiro canônico. Todavia, aquilo que salta aos olhos nesta obra é o requinte, o 

que não assenta a um estilo identificável em suas regras de filiação. É a experiência singular que 

a prática atribui ao corpo-em-nervos da escritura, por meio de artifícios não evidentes, a que 

Luiz Nazário chamou de “sensibilidade expressionista”5; pautada sobre imagens estacionárias, 

postas em circulação. 	


O Expressionismo, como forma estética, ancora-se numa tensão, num “Eu que assume 

em si o irreconhecimento do mundo” (FILHO, 1991, p. 30)6. Este “sentimento intransferível 

que distancia” (FILHO, 1991, p. 48)”, emaranha o discurso em fantasmagorias que sobressaltam 

a memória7, pelo artifício alucinatório ou delirante da imaginação. Esse espaço de “contato 

esquivo”, em “hostilidades que se autoconsomem” (FILHO, 1991, p. 29) corresponde ao naipe 

de escritores cariocas nos anos 30 que, segundo Paulo Venâncio, representaram uma outra 

vertente8 ao modernismo antropofágico de Oswald e Mário de Andrade. A atmosfera cindida e 

desesperada de “Fronteira”, romance de Cornélio Penna publicado em 1931, é um retrato a se 

mostrar (1958, p. 54): 
Enquanto Maria falava, eu observava os animaizinhos mortos, postos sem simetria, sem a menor 

preocupação de arte, e, acompanhando-os com os olhos, revivi toda a angústia daquela mão distraída 

que pregava aqui e ali, como ao acaso, os “carneirinhos” dourados e crespos, o beija-flor de cabeça de 

fogo, outro cor de bronze, e, mais alto, entre caramujos e borboletas fanadas, todo em cores vivas, o 

corrupião, o pássaro familiar, o doméstico das antigas Donas, que aprendia a sua maneira de assobiar e 

as imitava com carinho. 

Certamente aquele quadro tinha sido o companheiro e recreio da Marquesa, em seus longos anos 

vazios que a fizeram compreender o vazio do além. Nas intermináveis horas de angústia solitária, era ele 

que decerto a ajudava a fugir de sua tentação sombria e silenciosa, que dela se aproximava de súbito, 

como o golpe de asa de uma ave noturna. 

A angústia reveste-se de medo a partir do momento em que encontra aquilo no qual se 

procura evitar. Quando não, manifesta perda das referências, “como se o mundo escapasse em 

sua totalidade” (JARDIM, 2005, p. 31). Os adornos desta apreensão entortam a moralidade 

vigente e extrapolam as aparências9 com denúncias sobre a degradação da vida humana nos 

grandes centros urbanos (FLEISCHER, 2002, p. 68). Para Mário de Andrade, isso 

corresponderia a uma estrutura viciosa presente no “processo de isolamento do artista 

moderno”, em torno de “forças psicológicas, subterrâneas”10 que se auto-arrogam, pouco 

contribuindo à inovação formal e à conciliação com a terra brasileira11. 	


Em São Paulo, segundo Eduardo Jardim, havia uma preocupação dos agenciadores do 

movimento modernista em “afirmar a função agregadora da arte” e “o valor coletivo da vocação 

do artista”, a fim de gerir uma espécie de compêndio para a vida cultural do país. Quer dizer, a 

literatura necessitava de condimentos que pudessem representar o cotidiano, num linguajar de 
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traços folclóricos e culturais locais: 
A tribo se acabara, a família virara sombras [sic], a maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira 

pro céu, porém ficara o aruaí do séquito daqueles tempos de dantes em que o herói fora o grande 

Macunaíma imperador. E só o papagaio no silêncio do Uraricoera preservava do esquecimento os casos 

e a fala desaparecida. 

[...] 

Tem mais não. (ANDRADE apud JARDIM, 2005, p. 49)   

Apesar de, no excerto acima, a descrição andradiana versar sobre a morte, é possível 

perceber que sentimentos correlatos como dor, medo e angústia são desmerecidos em troca da 

ironia e do humor. Este tipo de “compromisso com padrões estéticos reconhecidamente 

modernos” (JARDIM, 2005, p. 40) foi, decerto, um compromisso deliberado pelos autores dos 

manifestos, em torno do que  se considerou por moderno.  O Modernismo Paulista, assim sendo, 

estruturou-se como um movimento planejado que, pretendendo atender às exigências de 

modernização da vida cultural do país, pautava-se por tudo aquilo que pudesse representar a 

coletividade, à guisa da função política e atual da arte. 	


Duas décadas após, em data comemorativa à Semana de Arte Moderna de 22, o autor de 

Macunaíma reconheceu a demasiada idealização do movimento, ao notar que servir a uma causa 

coletiva também é passar pelo mesmo individualismo exacerbado a que se combate12. Todavia, 

a predominância do elemento formal conduziria a predominância da figura do fracassado nas 

obras dos romancistas anos 30, o que significaria, por sua vez, um conformismo enviesado, 

desprendido da base material13. A reflexão da crítica andradiana ao hedonismo e à politização da 

arte, vinte anos depois, se conserva, apesar dos parâmetros terem se refinado conceitualmente.	


A preocupação ética pelo novo não está veiculada apenas a formas de identidade do ser, 

mas também a um vir-a-ser, “na direção de um horizonte de possibilidades que ainda está fora 

do nosso alcance” (CARDINAL, 1988, p. 110). Seria esta a proposta utópica do 

Expressionismo: desmantelamento da representação à guisa de uma apresentação. 	


A força da expressão dramática aponta, assim, para o inumano e o horror das tensões 

fronteiriças “que frequentemente implicam crises de indecisão e gestos hiperbólicos dirigidos 

simultaneamente em direções contrárias” (CARDINAL, 1988, p. 17). No tremor da angústia, as 

possibilidades ou perspectivas se desorientam à medida que se inacabam. Por meio deste 

inacabamento, “os princípios fundados no prazer [da escritura], diversamente do desconforto ou 

dor, tornam explícitos os esforços a reabilitar os aspectos experienciais do corpo 

vivo” (JUDOVITZ, 2001, p. 23, tradução do autor)14 e que consiste na enunciação de um desejo 

mais imediato e, por conseguinte, no esfacelamento da experiência, posto que fragmentada.  	


	
 A convivência antes perdida, se reestabelece ao figurar “múltiplas incorporações 

engendradas pelo movimento do estilo” (JUDOVITZ, 2001, p. 27, tradução do autor)15, de 
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modo a circunscrever a similitude da diferença. A pedra angular da modernidade está 

exatamente aí, na força associativa das imagens em torno de um mesmo espaço ou de um 

espaço em comum. Segundo Mário de Andrade, esta é a maior conquista da “poesia 

modernizante”16. A prática radical destas premissas consiste no conceito filosófico do Barroco, 

no que tange ao capricho e à extravagância hedonista17. Mas, afinal, o que legitimaria o 

procedimento singular e imediato do desejo ao patamar das imagens distintas, incluindo as não 

evidentes?  
“Fulano” alisa três fêlpas a esquerda, do bigode de arame, e espera junto à lampada bojuda da mesa, 

abrigado no pára-sol de papel pregueado. 

As cartas estendidas no mata-borrão escuro têm uma história a contar no ambiente de sortilégios; e na 

luz cúmplice da metade sombra dos objetos, ele segue-me o dedo que pousa numa delas:  

- Dama de copas – digo – Encara verde como você, “Fulano”... Muito banho de mar!... – acrescento. – 

Escuta:  

Encosto-lhe ao ouvido o caramujo que serve de peso de papel.   

“Fulano” tem uns estremeções elétricos, e coça repentinamente a orelha. 

- Sei: água, nem filtrada, não é? 

Desculpe. O bom jogador identifica-se com as cartas para jogar melhor. 

Pensa... Em todo caso... 

Muito banho de mar!... Conheci-a na praia. Queria sorvete, sem dinheiro. Toda nervos. Subitamente 

apática. Sentada, segurava os tornozelos, como quem toma febre por engano. Perguntou-me de que 

costumava brincar quando criança. Ela enterrava bonecas em latas de biscoito, e sete dias depois, 

chorava na exumação dos corpos mofados e úmidos. Armava e desarmava circos em miniatura, para 

contemplar as marcas do picadeiro no chão. Nessa manhã, não adiantou mais. Limitou-se a umas 

articulações soltas, concordando com tudo que eu dizia, para não prejudicar a abstração.  

Um dia levou-me a uma casa; apresentou-me: 

- Mamãe. 

Um “que” de primadona e massagista, cheirando a água-de-colônia; boca franzida, molhada nos bordos, 

como a beira dos lábios de papelão de uma máscara servida. Oferecia-me pastilhas de uma sacola 

rendada, o pulso sardento agitando o cadeado de ouro da pulseira. Perguntou-me se tinha pai. 

- Vai tocar, filha! Aquela valsa “Quando o amor morre”... 

- A valsa do seu número de equitação – confiou-me; e parecia a cavalo na cadeira. 

No volante, num surto de revolta, Lia deixou escapar: 

- Isso não se faz!... 

Não compreendi logo. (PEIXOTO, 1996a, p. 63-65) 

Mário Peixoto parece experimentar o repertório cultural do cotidiano enquanto ideias, 

passagens e ritos para recortar e praticar a colagem, justapondo ou não, estes elementos. Isso 

não significa uma “semioclastia”18, mas um procedimento que se pretende extrapolar a 

representação original para, a partir dela mesma, instaurar uma ambientação própria, com um 

frescor/fragrância peculiar. 	


Há inúmeras passagens que denotam este sentido alegórico, em cuja descrição delira 
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imaginativamente pormenores, como neste supracitado monólogo do narrador com o gato 

“Fulano”, acerca de um jogo de cartas chamado “Bézigue”. As imagens retalhadas e justapostas 

entre si orbitam, intensas e profundas, em torno da performance “do prazer mesmo do Desejo” 

que por sua vez concebe analogias afins. 	


Essas analogias, porém, não se resumem às temáticas barrocas hiperbólicas entre forças 

absolutas e extremadas19. A literatura contemporânea, em geral, lidou com o problema da 

precariedade do ser. Essa precariedade absorve, contudo, um impulso fornecido pela escritura, a 

pondo em movimento ou à deriva, na espontaneidade descritiva, na redefinição das fronteiras. 

Segundo Roger Cardinal (1988), a espontaneidade corresponde a uma prática expressionista, o 

que não a torna tributária do movimento chamado Expressionismo20.	


 Pela voz do experimento, a experiência apreendida é ativada sobre novos pontões, 

numa perspectiva diferenciadora. Se emendo um gesto como guia do outro, tal qual um 

conjunto de matrioskas que apenas atormenta uma curiosidade domesticada na espessura de um 

apequenamento evidente, nada tenho a fazer senão repetir o movimento anterior. Chaplin 

apertando os parafusos em Tempos Modernos. O sabor extraído no jogo afetivo entre o invisível 

e o visível da criação, não está na autoreferencialidade e sim na atitude e postura estética 

geradora do requinte, isto é, nas ambiguidades, naquilo que o paradoxal pode atribuir em termos 

de abertura do campo da interpretação. A amplitude deste procedimento está em jogar a escada 

fora depois de utilizada, o que parece ser o âmago do experimentalismo: trazer os afetos para a 

predicação, num exercício de viva porosidade. Cito trecho de O inútil de cada um (PEIXOTO, 

1996a, p. 151-2): 
De repente, distinguindo-o mais adiante, debruçado, dei por mim disfarçando: 

 - É você, César? Que é que está fazendo aí?  

Ele aprumou-se e, segurando a cerca, considerou distraidamente olhando para o céu: 

- Boa noite para um passeio!... 

Vestira roupa de montar. !
Cavalgávamos lado a lado, por entre as rochas a pique, penetrando lentamente o nevoeiro que subia. Os 

picos da Bocaina, no fundo quase azul do céu, seguiam-se em pente pelo nordeste em fora; a carranca 

dos desfiladeiros quietos projetando-me sombra maior. As árvores, estorcidas nas ribanceiras, premiam-

me, assim como a certeza que à primeira palavra seguir-se-ia um ponto. Continha os passos do animal, 

que se adiantava ao de César, calcando crostas ressequidas que se esbarrondavam. Tinha as mãos 

vincadas pelas rédeas e placas de ar frio sugando-me a pele. Se encarasse César, receava sentir-me de 

repente culpado. Conhecia-o desde alguns anos, mas era como se o visse pela primeira vez. E a frase de 

Adriana ressoou-me aos ouvidos: 

- ‘Pergunto a mim mesma se vocês são de fato amigos’... 

Havia respondido que sim, que naturalmente – quando no íntimo duvidava. A dúvida persistira, apenas 

hoje mais desafogada. Quando a referi a César, no dia em que me tornei herdeiro e ele partiu sem me 
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dizer adeus, lembro-me que se pôs pra lá pra cá como um metrônomo. Tinha sido a última de Adriana... 

- Ela disse isso? 

E repetia baixo, entre os dentes, gesticulando com a cabeça quase imperceptivelmente: 

- Ela disse isso... 

Indagava o chão. 

Endireitando o corpo, pareceu perceber, só então, que até ali o tivera curvado. Tinha uma ideia fixa, que 

eu não podia alcançar, nem quando se demorou, mordendo o lábio, a olhar para mim como se eu não 

estivesse. Sentara-se no espaldar da cama, com os braços cruzados, eu estava em pé, defronte. 

... O sândalo resistia em algum canto... !
Os seixos rolaram surdos. Ao voltar-me para César, vi Lia. Montava de lado, com as rédeas muito curtas e 

os cabelos soltos. Via-a através do luar anilado de vapor, que nos diluía. Desde alguns dias que a vinha 

construindo para César [...] 

Resquícios de memória, abstração, mudança de cenário e o “nem-nem” barthesiano: eis 

a altura do fragmentado, da escritura que se dispõe a absorver, inscrever e reescrever 

incessantemente um argumento composto que não cessa de soprar e se esvaziar, pois ante o 

quinhão febril das sensações, há uma estranha matemática: quanto mais preenche, mais lacunas 

restam. A mão corre depressa, como a ave de rapina com suas garras a fechar e a abrir. O desejo 

é apenas uma forma de disposição para o verdadeiro e para a intensidade das sensações.  Tal 

mélange de afetos compõe, contrariamente às próprias expectativas iniciais, um palimpsesto 

impuro, pautado na fadiga. E frente à fadiga, um silêncio: um corpo que se disponibiliza a ouvir 

um rastro insignificante; um corpo que troca o lugar da profundidade enquanto memória pelo 

espaço da superfície21, o solo ornamental pela flutuação. Um corpo, por fim, desfiado e precário.	


O quinhão paradoxal do Eu22 que agremia simultaneamente o forte apelo visual às 

colocações estanques, junto a passagens que relatam crueldade, corrobora para que O inútil de 

cada um tenha, em alguns trechos, tons expressionistas, como as relacionadas a Cássio 

praticando experimentos científicos com os animais (PEIXOTO, 1996a, p. 115):   
Senti afagar-me a mão. Suspendi-a devagar até a cintura, cobrindo-a, cerrada, com a outra. “Ruivo” 

escapulira até a porta: precisamente neto do outro... 

  

Morreu repentinamente, dias depois, com um abscesso na orelha mutilada. O exame revelou o mesmo 

bacilo que Cássio cultivava no laboratório. À espera da carroça, atiraram-no sobre o lixo da estrumeira. 

Na cabeça disforme, passeavam três varejeiras nojentas...  

O movimento centrífugo da prática expressionista, assim como no Barroco, conta com 

particularidades23 que impulsionam ao “para além do mundo sombrio das superfícies dolorosas” 

(CARDINAL, 1988, p. 60),  escapando assim ao sentido histórico da dramaturgia  “onde não se 

escolhe caminhos que se deseja seguir e segue-se por aqueles que não se pode evitar” (FILHO, 

1991, p. 44). São os cortes abruptos, em dimensão vertical, de uma linha a outra, “nos quais a 
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tensão e o relaxamento muscular são levados ao extremo”. A fuga, entretanto, será inútil, pois o 

destino é inevitável.	


A dramaturgia, que é a apreensão das relações de inteligibilidade do mundo, se 

particulariza, na medida em que participa das dissonâncias instituidoras (BARTHES, 2005, p. 

32). O imediatismo desta paixão que urge, se angustia, desorienta e desumaniza, como salienta 

Roger Cardinal, não é gratuito, à medida que “antevê a reação do público” (CARDINAL, 1988, 

p. 28), partindo do princípio que há uma espera em curso que possa ser capturada como 

testemunho. Isso, por sua vez, difere de uma relação de teor puramente contemplativo, como 

nas obras românticas e também nas naturalistas. Os pontos de vista peculiares à particularidade 

são assim tramados na busca radical de sentido que possa inteirar, agregando ações. A captura 

faz-se, portanto, pela decomposição do “motivo” gerador (GONÇALVES, 2002, p. 694), dando 

margem a registros de forte intensidade, como aferido em Salgueiro, publicado em 1935, de 

Lúcio Cardoso (2007, p. 26):  
Naquele delíquio, sentindo o cansaço cortar-lhe impiedosamente a respiração, pressentiu a agonia. 

Queimava-o todo o pavor de uma consciência despertada ante o irremediável. Morrer? Deus do céu, 

não era possível que já fosse a sua hora; e no entanto sentia a dor cortar-lhe friamente o coração. 

Repentinamente, sentiu o peito molhado, a camisa grosseira grudada ao corpo, o frio arrepiar-lhe a 

carne. A vela tremia no fundo da parede. E sangue grosso escorria de sua boca, descia em fio pelo peito 

descoberto. 

Há, assim, um fascínio pela tirania e pelo macabro. Mas se considerarmos o monólogo 

delirante do jogo de “Bézigue”, que tipo de espera há quando a causalidade é perdida e não 

podemos reconhecer mais as figuras? Resta a sensação inchada e isenta de dramaturgias 

encenadas; o gesto e o fôlego da linguagem, da escritura; a forma e o estilo24. É o momento da 

afirmação das nuanças da descrição, antes negligenciadas pelo abrupto corte (CARDINAL, 

1988, p. 86-95). 	


São os trechos onde o desvio anômalo das formas precedentes corresponde a algum tipo 

de experiência rarefeita, cujas imagens, em geral opacas, ressoam e são refletidas entre si, mais 

pelo que insistem do que pelo que consistem25, como as supracitadas do “Bézigue” ou as de 

“Brulé”:  
 - Está velho, não está? 

   - Quem? 

- O “Brulé”. Espia – e passou-me o retrato com a dedicatória. 

Sentara-se; começou a rabiscar num envelope. 

Minha atenção escoava-se do retrato para o lápis de Victor esboçando no papel. Pareceu-me uma 

coruja. Citei o trecho de uma história de bruxedos:  

- ... “pio lúgubre de coruja e choro agourento de crianças pagãs”... 

Victor suspendeu o lápis, caçoando: 
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- Bonito, mas não é. 

- Não é coruja? 

- Urú, não vê logo!?... – pôs-se a fazer outro, sem levantar a cabeça. !
Daí a pouco, considerei, distante: 

- É... tem razão... 

- De que? – indagou Victor, ainda no desenho. 

- O “Brulé”... você não disse? (PEIXOTO, 1996a, p. 73) 

Na obra peixoteana, como inferimos anteriormente, o peso da desolação e da fragilidade 

se estabelece numa melancolia dita pelo narrador onisciente “numa ânsia crescente de perceber 

até ao ínfimo, e que só o grande silêncio sabe trazer” (PEIXOTO, 1996a, p. 41). Significa dizer 

que se impressiona antes mais com as paixões humanas e suas contradições do que com a parte 

moribunda e aberrativa das formas que norteiam o pensamento expressionista. 	


Daí os personagens do romance adotarem comportamento dúbio. Por exemplo, quando 

Cássio ao perceber que “Ruivo”, o cão da família, está ganindo, insere no pescoço do animal 

algo que aos olhos do narrador aparenta ser um bico da caneta de pena, deixando-o coberto em 

sangue. O narrador tenta capturar a representação desta perversão nos olhos “muito abertos, que 

não viam, obcecados” de Cássio, que apesar disso aparenta fragilidade com suas mãos 

femininas, além de aparentar ser “tímido e meigo”. Pelas contradições, faz com que os 

personagens se materializem inteiramente e não apenas como antítese de algo estabelecido. 

Inclusive a representação do “instrumento de açougue” que lembra em princípio um “urubu em 

jejum” é corrigida: o narrador perceberá que se tratava de um palito de fósforo (PEIXOTO, 

1996a, p. 40-1). 	


O desconcerto do narrador peixoteano agrega valores na medida em que se despe das 

dinâmicas expressionistas rumo ao romanesco26 da escritura, pela maneira como confidencia os 

pensamentos à maneira de um diário íntimo. Temos assim um texto requebrado em dizeres sutis 

e delicados, seguido por conexões escoadas e difusas, como se estivesse constantemente 

inaugurando o texto: 

Levantei-me, enfiei os chinelos e tomei nas mãos a fotografia. Carecia de moldura... E lembrei-me de 

uma escura e discreta que me acompanhara tanto tempo com um certo retrato... Examinei atento, se 

aquele também podia significar o mesmo. Não os tomo nunca, como o desta ou daquela pessoa – mas 

gente, evocação anônima de gente. Sempre tive em conta de companheiro um retrato emoldurado que 

não fala, mas coincide olhar-me da maneira que quero, no momento que convêm. Tem a vantagem de 

ser menos que um parente e mais que um amigo. Sofre com a bagagem a escuridão da mala, com a 

mesma cara que, sobre a cômoda, acompanha a toilette da manhã, num quarto de hotel. Pode-se 

respingá-lo de sabão, com um movimento esquerdo do pincel de barba. E é curioso, como a gente 

pede-lhe desculpa, penalizado, ao passar o dedo pelo vidro. Torna-se um hábito – o culto do retrato.  E 
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acaba-se trocando com ele mais segredos, num olhar, que numa vida inteira de palavras. Um retrato é 

alguém, não é? Para mim, anônimo. Quantos têm o seu, e não descobrem?! (PEIXOTO, 1996a, p. 47-8) 

A escritura peixoteana é híbrida, como obra que se utiliza de procedimentos 

expressionistas com o propósito de investigar a “realidade por trás da realidade” (CARDINAL, 

1988, p. 60). Isto por si só firma uma fenda, em imagens que não se sustentam por muito tempo, 

por mais que o fluxo da escritura insista. É a maneira que encontra para buscar quem o espera, 

possibilitando um dizer mais imediato (e menos mediado) de um “mundo que não chega mais 

na forma de um objeto, mas de uma escrita, isto é, de uma prática”, um “outro tipo de saber (o 

do Amador)” (BARTHES, 1987, p. 249). Isso implica numa projeção da enunciação sobre o 

enunciado, como em “Um retrato é alguém, não é?” e “Quantos têm o seu, e não descobrem?”, 

deslizando a apreensão dramatúrgica num tom confessional e de proximidade com aquele que o 

espera. É o momento da simplicidade generosa, do romanesco, da emoção designando o que se 

ama. O valor se funde na própria emoção, como forma de disposição da escritura.	


É inegável a influência do Modernismo Paulista na obra de Mário Peixoto, sobretudo 

em Mundéu, livro de poemas publicado em 1931, como aferi pela presença de onomatopéias, 

por exemplo (1996b, p. 45-6):  

!
pim bim bim bim bim bim bim 

                                       piú 
 pim bim bim bim bim bim bim  

                                                piú 
      

temperador 
itacaundi 

            diu 
itacaundi 

  diu 
itacaundi 

  diu 
    

barril grande 
chamador !
tum tum tum tum tum buicum 

          bacum 
tum tum tum tum tum buicum 

      bacum      
Também pelas especificidades da língua que, segundo Mário de Andrade, “todos os 

socialmente brasileiros têm de se servir, se quiserem ser compreendidos pela nação 

inteira” (apud JARDIM, 1988, p. 234), presentes em O inútil de cada um (1934), na tentativa de 

simulação da fala popular:  

Tudo em equilíbrio – beco, lampião, botequim. Parede fóssil, com contas de multiplicar e nomes... a 

carvão. O beco – “Cavalgada dos paralelepípedos” !
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....... !!
- Não compro o Urú, já disse! 

- Não tem outro no mercado, freguês! 

- ... Caro p’rá xúxú!...   bicho da terra... vergonha! 

- Fica por vinte, tá aí. !
Esperei no carro. A atenção, mal à toa –  já para o botequim de novo: !
- ... ahn. 

- De noite fomo pro cais. Panhei laranja boiando. 

- ... ahn. 

- ... Cascava c’os dentes e ria pra mim. Gemi pra ela: 

- Minha negra...   - Pegou, parou de cascá. 

- ... ahn. Tinha lua? 

- Tinha... Novinha! 

Cuspiu o cigarro. 

- Daí? 

- ... Trás d’um jacá alto... 

- ... ahn. 

- Depois largou c’um poveiro. Teve três mês no xadrez. 

- ahn... Tambem tive uma ansim. 

-Fugiu? 

-Casei.27 

Os experimentos poéticos de desestruturação correspondem a uma dupla acepção: 

visual e sonora – quase tão concreta quanto abstrata – pautada numa carga valorativa afixada, e 

reconhecida pelos “mestres” modernistas na época:  

Depois de ler e reler este Mundéu, estou convencido de que Mario Peixoto é a melhor revelação de 

poesia que tivemos esse ano. [...] Dois elementos líricos principais formam a criação de Mario Peixoto e a 

separam nitidamente em duas obras: a terra e o mistério. [...] Os poemas, digamos legítimos, [...] se 

caracterizam especialmente pela rapidez. Se tem a impressão do jato violento, golfadas irreprimíveis. 

(ANDRADE, 1996, p. 2) 

     
Com raízes profundas nos complexos da infância e no desolado ambiente da vida rural sul-fluminense, a 

poesia de Mario Peixoto impõe-se por um senso trágico da existência: é uma poesia forte, de ritmo 

muito peculiar, bem caracteristicamente brasileira28 (BANDEIRA, AMP, 48A)     

 Mas algo parece escapar à audição deles. Eles escutam “a vida rural”, “a terra” 

“caracteristicamente brasileira” e se impressionam com aquilo que não ouvem: Mário de 

Andrade apelida o fenômeno de “mistério” e Manoel Bandeira de “peculiar”. Por isso escrevem 

suas críticas a fim de que melhor possam ouvir. Fracassam - ainda que também por razões 
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editoriais ou particulares de Peixoto - e tanto que na antologia poética de 1969, Manoel 

Bandeira o cita timidamente, o último de uma lista de 15 poetas que souberam afirmar a 

“própria individualidade”, alegando que o autor emudecera “após promissora 

estréia” (BANDEIRA, 1969, p. 176). 	


Aos olhos destes idealizadores a expressão soava como qualidade estética aproveitável, 

à medida que representa algo socialmente, numa visão macroscópica, isto é, pelo nacionalismo 

ou universalismo29. A função social da arte é pensada como forma de unificação e renovação das 

diversificadas semânticas regionais, numa arte moderna engajada em brasilidades e em políticas 

combativas à cultura importada30. No tempo das polarizações ideológicas, a intelectualidade 

brasileira fomenta um pensamento crítico em torno do modo pelo qual as literaturas românticas 

sentimentalizaram a relação social, ora mitificando, ora subestimando31. 	


Independente da crença estabelecida, havia uma preocupação pela definição das 

realidades sociais e políticas estabelecidas. Diferentemente dos outros modernismos em que 

houve um descrédito pelo passado, no caso brasileiro a diferença não é obtida pela confrontação 

à tradição vigente, mas pela integração das brasilidades existentes, passíveis de atualização e 

refundição (JARDIM, 1988, p. 224).  
Nós temos que criar uma arte brasileira. Esse é o único meio de sermos artisticamente civilizados. 

Quem dentre nós refletir ideais ou apenas sentimento alemão, português ou mesmo americano do 

norte é um selvagem, não está no período civilizado de criação. Está no período da imitação, do 

mimetismo a que o selvagem é levado pela dependência, pela ignorância e pela fraqueza que 

engendra a covardia e o medo. (ANDRADE apud JARDIM, 1988, p. 232) 

Essa militância pelo “abrasileiramento do brasileiro” estabelece parâmetros morais para 

o que seja singular e merece ser incorporado, numa preocupação historicizante do que se produz 

e do que se quer produzir.  É o caso de Os Corumbas de Amando Fontes, romance publicado em 

1933, laureado como o prêmio Felipe de Oliveira e bem aceito pela crítica da época. Mário de 

Andrade, por exemplo, comenta-o como “uma impressão bem superior à literatura”, ao tratar “o 

trágico cotidiano, a procissão dos seres, a infelicidade miúda” sem que “aparecesse nenhuma 

palavra-feia, nem nenhuma cena escabrosa” (ANDRADE, 1963, p. 49-51).	


O esforço para a determinação dos predicados estéticos da realidade brasileira é 

tendencioso, na medida em que inutiliza a experiência, pois ela não só cria “a necessidade, o 

objetivo, os meios, e até os obstáculos”, mas a indeterminação (BLANCHOT, 2011, p. 89), quer 

dizer, nem sempre podendo ser mediada. Entre outras palavras, o poder alcançado pela escritura 

valida elementos particulares e imediatos, conferindo peso imaginário ao que não tem peso e 

também pela interposição ou fusão de outras formas dramatúrgicas à expressão, aproveitando 

parte da descrição presente na narrativa para deslizar e coadunar elementos diversos. 	
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Mário Peixoto parece adotar O inútil de cada um como baluarte do seu modo muito 

particular de compor (1996a, p. 71-72):  
Levantei-me e espiei fora da porta. Ninguém. Então, por um momento, obriguei-me ali de pé, de costas 

para o interior, como se, virando, temesse não me achar mais só! Minha mão no umbral sentia o peso de 

um olhar em cima, um pressentimento a remoer-me: 

- “Havia cartas que eu não tinha levantado”...  !
“A mulher” conseguiu chorar lá fora, e desfraldar os crépes, soluçando... 

Somo: Dama de copas + Valete de paus + Valete de ouros + Cartas não viradas = Explosivo que aspiro. 

Então, nas borbulhas da adição efervescente, flutua uma chave: 

Yale pequena, 121: 

- “Atelier” de Victor. Visitá-lo-ei na volta, - decido. !
Levo um fio de teia no cabelo, que esticou até romper-se. 

“Fulano” – um novelo de lã rolando pela escada... 

Põe-se em questão a delicadeza que o poeta insere na criação da obra e que repercute 

inclusive nas pausas ambíguas e indefinidas, na profundidade vazia criada quando o texto 

interrompe o curso natural (BLANCHOT, 2011, p. 119). Apesar de moldada cultural e 

moralmente, a delicadeza não é nem uma nem outra. Ela é “uma pulsão, uma exigência do 

próprio corpo” (BARTHES, 1990, p. 159). 	


O preenchimento do vazio pelo corpo e pela subjetividade pode por vezes se dar na 

linha divisória com o delírio, ou mesmo mergulhado nele. O vazio possui uma dinâmica 

condenatória baseada em antíteses: se há inspiração, precisa-se da expiração; se alguém dorme, 

esse alguém precisa acordar; se alguém contém algo, é preciso gastar ou sonhar (o que é uma 

maneira de gastar). Isto por si só se fundamenta na descontinuidade, no inacabamento. E quando 

há esfumaçamento da premeditação, há o traço acidental e, por conseguinte, aleatório. 

Aleatoriedade e acidentalidade complementam-se em diferentes formatos e alcances, 

legitimando a sensação. O que está em pauta e em circulação são as imagens do pensamento, 

acrescentadas, remontadas a partir de alguma interrupção, de algum intervalo. 	


Pode-se dizer que a obra de escritores cariocas como Mário Peixoto, Lúcio Cardoso, 

José Geraldo Vieira (Território Humano), Jorge de Lima (O Anjo), Barreto Filho (Sob o Olhar 

Malicioso dos Trópicos), Lúcia Miguel Pereira (Em Surdina) e Cornélio Penna tergiversa um tal 

estado de expressão que suplanta a dimensão comunicativa e social esperada daquilo que se 

possa dizer. Entregue à fruição das intensidades, o trabalho crítico insurge como uma aposta. 

Como as bases deste estilo não se sustentam na fome da definição, a crítica se apoiará sob linhas 

que possam resistir à crítica estabelecida. Parte da intelectualidade católica e conservadora 

carioca preenche um papel importante na afirmação e defesa deste grupo. Octavio de Faria, 
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divulgador das obras de Nietzsche no Brasil nos anos 20, e Lúcia Miguel Pereira, foram os 

principais representantes. É possível perceber uma diferenciação na postura da crítica carioca 

com aquela produzida em São Paulo, como constato abaixo:  
Foi bem diverso o destino dos dois grandes romances que o ano de 1933 nos deu: Os Corumbas e O 

inútil de cada Um. Não faltou nenhum consagração ao livro do Sr. Amando Fontes. Da última das 

nulidades aos críticos de maior responsabilidade, todos vieram trazer o seu aplauso ao nosso maior 

romance. A compreensão dos poucos que realmente ainda interessam no nosso meio literário, juntou a 

aceitação inocente da imensa maioria. E emergiu da mediocridade dos romances do ano numa tal 

saliência que nem mesmo o peso de um prêmio literário foi capaz de diminuí-lo. Do romance do Sr. 

Mário Peixoto: O inútil de cada um ninguém falou. Não me consta que sobre ele tenha sido escrito nem 

um só artigo, nem mesmo uma simples nota de aparição nas revistas literárias. [...] Em contraste com a 

série de artigos escritos sobre Os Corumbas, nada mais significativo do que esse silêncio total... 

É um esforço quase do mesmo valor de Limite o que O inútil de cada um representa, sobretudo, se 

considerarmos as condições do nosso meio literário. Pois o livro do Sr. Mário Peixoto é um dos romances 

mais difíceis, mais trabalhosos que se tem publicado entre nós. Não conheço nenhum outro mesmo que 

leve mais a sério as exigências do verdadeiro romance – no sentido em que os franceses e os ingleses 

escrevem romances, - no único sentido aliás [sic] em que é possível escrever romances, mesmo no 

Brasil...  

[...] 

Nesse momento em que a obsessão de mostrar sob o ângulo do romance os diversos aspectos 

característicos do país faz esquecer a tantos que, no romance, o que existe de essencial é sempre “o 

humano” e não o regional, o nacional ou o social (que tem que vir depois dele, em função dele...) num 

momento desses o romance do Sr. Mário Peixoto tem uma significação especial que merece toda a 

nossa atenção. (DE FARIA, 1996a, p. 11-2) 

Para um Green, a vida pode ser incompreensível – mas o que há nela de horrível não lhe escapa. Já é, 

pelo menos, um começo. 

Entre nós penso que apenas dois livros marcaram essa tendência; dois livros desiguais, cheios de 

grandes qualidades e de algumas falhas, mas sinceros e penetrantes – e que não tiveram a repercussão 

merecida: Sob o olhar malicioso dos trópicos, de Barreto Filho, aparecido há alguns anos, e O inútil de 

cada um, de Mário Peixoto, que também não parece ser extremamente recente. Em ambos sente-se a 

dolorosa fragmentação do homem moderno. [...] Esses dois escritores que não cortejaram a 

popularidade, [e] se embrenharam pelos meandros caprichosos da alma humana num país onde, mais 

do que na França, pensa-se que a função da literatura é “distrair os leitores pacatos”. (PEREIRA, 1992, p. 

53-4) 

Tal qual em Limite, filme de Mário Peixoto exibido em 1931, O inútil de cada um é 

atraente também pela mesma razão que justificava o filme, isto é, por ser interpretado como 

“estritamente artístico, sem nenhuma concessão ao público” (DIÁRIO DA NOITE, AMP, 4A), 

“pois obriga a pensar” (DIÁRIO CARIOCA, AMP, 4A). Apesar de filme e romance serem obras 

distintas, a estratégia crítica era similar.	


Enquanto Mário de Andrade idealizava a cooptação de formas modernas “adequadas à 

representação da vida presente” (JARDIM, 1988, p. 225), a crítica carioca idealizava calcar as 
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bases do romance moderno nas potencialidades trágicas e fatais do cotidiano32, como “obra de 

pensamento, para ser lida e meditada por uma elite” (PEREIRA, 1992, p. 37). Entendiam por 

elite como “leitores de sensibilidade aguçada” que, “tendo boa educação”, conseguem discernir 

a singularidade da expressão pela universalidade “dos grandes problemas humanos”33 pois, 

“afinal de contas, as barreiras entre as nacionalidades são obras mais de políticos do que da 

natureza [e] o homem é mais ou menos o mesmo em toda parte” (PEREIRA, 1992, p. 39-52). 	


O romance advindo de conflitos de consciência é assim potencializado por “não ter um 

valor restritivo” como o romance proletário, burguês ou aristocrata, ademais “a classe não pode 

determinar o indivíduo, porque o humano sobrepuja o social” (PEREIRA, 1992, p. 43)34. Este 

conflito entre o social e o íntimo, universalismo e nacionalismo, ideológico e renovação formal, 

segundo Antônio Cândido, se estabeleceu desde o século XIX classicizando a distinção entre o 

discurso direto (popular) e o discurso indireto (culto)35 e preconiza claramente a posição política 

de uma parte da intelectualidade católica carioca, interessada em tensões íntimas que conduzem 

a disponibilidades bem-aventuradas nos valores cristãos. Eis aí o sentido da expressão em 

intensidades destrutivas, obsedantes, mórbidas e, por vezes, indeterminadas “mas onde tudo 

encontra eco, tudo ressoa” (PEREIRA, 1992, p. 53) em alguma forma de absoluto ou força 

sobrenatural, como averiguável em Cornélio Penna (1958, p. 159): 
E eu sabia, pressentindo-os, que entre eles havia doentes de toda a sorte, que ali estavam na ânsia de 

alívio e de salvação, que surgiria, para eles, com o sol. A fé formava um halo em torno daqueles corpos 

inanimados, e todo o pátio parecia habitado por uma só alma atormentada.  

Contemplei-as, na penumbra, pois o luar não penetrara até ali, a todas aquelas misérias, divinizadas por 

uma esperança comum, abstraí-me, pouco a pouco, de toda a agitação que me angustiava momentos 

antes, e, ao penetrar, insensivelmente, em uma região mais pura, vi-me diante de meus próprios olhos, 

voltados para dentro. 

Bem longe, em meu coração, brotava um canto incerto, relembrado sem surpresa. Era como uma 

adolescência de sangue pobre, lânguida e cortada de luzes de primavera, muito suave e muito humilde. 

E em Lúcio Cardoso (2003, p. 40-1): 
Madalena perguntava a si mesma se teria Maria esperado o dia todo, na mesma posição, indiferente ao 

tempo e às sensações exteriores... Possivelmente. Mesmo ela, ao defrontar aquela docilidade, aquele ar 

de indiferença e de abatimento diante do egoísmo do mundo, sentia-se ferida por uma inquietação 

inesperada, sensação de alguma coisa dolorosa de repente no fundo da sua alma como um sentimento 

desconhecido de culpa. Sozinha, subiu para o seu quarto e acendeu as luzes, acalentada por essa visão 

familiar do velho quarto que conhecia todas as suas penas e todas as suas alegrias. Rapidamente, a 

lembrança de Maria desapareceu ainda uma vez do seu pensamento, e uma nova idéia começou a 

absorvê-la: Pedro viria jantar? E no mesmo instante, sentindo o coração bater mais forte, pensou que 

isso era extraordinariamente difícil, quase impossível. Ultimamente, sem que ela pudesse saber por quê, 

Pedro passava fora a maior parte do seu tempo. Mas, naquela noite, por mobilidade de convicção ou um 

certo pressentimento mais forte, agarrava-se absurdamente a essa esperança. 
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Em O inútil de cada um, contudo, há uma inteligibilidade específica que passa ao largo 

do grotesco e do religioso36, atravessando as questões morais na medida em que a escrita 

tergiversa pelos mais variados temas, num narrador irrequieto, porém melancólico e por vezes 

trágico, que evita prostrar-se por completo, pelas idas e vindas do pensamento traçado.	


O percurso peixoteano inicia as primeiras páginas com diálogos que remontam o 

modernismo dos Andrades, mas logo deriva para algo mais sombrio e angustiante como a 

literatura intimista de base expressionista, produzida no Rio de Janeiro naquele momento. 

Decerto, a estruturação de O inútil de cada um apresenta dinâmicas distintas em meio a um 

mesmo problema metafísico (morte\inutilidade), o que o faz dela um palimpsesto impuro e 

espiralado, coincidindo às vezes o ponto de partida e o de chegada, e em tergiversações que 

potencializam a escritura. 	


Entretanto pode-se dizer que haja nele um “brasilianismo” andradiano, pois apesar da 

voz solitária do narrador, há miríades de vozes datadas. A representação mostra a cultura do 

circo, dos cinemas no centro do Rio, com os neons e cartazes espalhados ou ainda o litoral 

fluminense dos pescadores, diferindo assim dos romances de Lúcio Cardoso, onde a miséria 

humana se concentraria nos mangues das prostitutas, nas favelas, em lugares esquecidos pelo 

poder público. O diretor de Limite, por sua vez, não se força a ir aos lugares decadentes. E isto 

por conta do tom memorialista que permeia a sua obra conduzindo a algumas afinidades bem 

específicas e em argumentos fugidios, mais imediatos e dissonantes. 	


O inútil de cada um constitui-se com a flexibilidade livresca do diário, retratando 

situações ou momentos pregnantes, similar à estrutura de Cadernos de Malte Laurids Brigge de 

Rainer Maria Rilke, numa história sem fim, nem começo, onde a duração é o protagonista 

principal; com a diferença de que naquela, as imagens escapolem as constantes tensões e se 

barroquizam, a ponto de confundir os referentes. Por fim, toda uma orquestração de técnicas e 

vozes misturadas, num vai e vem de agulha. Uma espiral. Quanto mais roda a espiral 

peixoteana, mais alto isto a impele ao transbordamento. E como tal, emergem daí as 

“oportunidades insituáveis” (FLEISCHER, 2002, p. 86) naquilo que se configura e não se 

desvela diretamente. É o caso da “cor brique”: 
No fundo, a Urca iluminada, o luzir e apagar do “Bebam Salutaris”, transbordando de um copo as 

bolhinhas saltitantes, numa visão elétrica da sede. O “Kodak”, o “Gasolina Energina”... O dragão luminoso 

do “Swastika” saltou do negrume e sumiu. Acompanhei-lhe os efeitos, infligindo-me aquela penitência 

da atenção: vermelho-branco, vermelho-branco... e insensivelmente desejava a troca do branco, antes 

do vermelho, que teimava em não vir. A “cor brique”, invadiu-me devagarinho, com o passo sorrateiro da 

sensação aguda (PEIXOTO, 1996a, p. 107). 

O corpo vivo da escritura peixoteana põe-se em risco, emaranhando-se nela mesma, na 

verdade intensa que a imagem revela ou dissimula, pois ainda que os ponteiros possam 
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encarcerar n’alguma realidade espessa, fatal, trazida pelo histórico, como o papel mata-mosca 

de Robert Musil, se a mente não estivesse “girando” sobre um picadeiro, cinematicamente37, no 

ruído infernal de cada coisa cotidiana, não seria possível crer naqueles entrosamentos, na 

realidade que a sensação inaugura. Improvisa o prazer, em expressões pouco usuais, mas 

fortemente visuais. Na ausência de um referencial, vibram “os próprios materiais do seu meio 

de expressão” (CARDINAL, 1988, p. 105), como forma de evadir da máscara vulgar do tempo. 	


Como efeito, a escrita o põe em movimento. Quer dizer, os momentos expressionistas 

de luz baça e obscura da trama terminam por intercambiar espontaneidades radiantes num tom 

confessional, em correspondência. Imagens apaixonadas que ganham estatuto de gerúndio 

(KOVADLOFF, 2003, p. 157), servindo de ponto de apoio para um algo a mais da experiência 

“que possa tocar com o dedo o valor virtual daquilo que tentamos apreender sob o termo visual” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 187). Entre outras palavras, sair da intelecção dicotômica e 

adentrar na leitura de um afeto com o código esvaziado, um terceiro sentido38 ou ainda também 

o romanesco, pelo que os procedimentos diarísticos proporcionam.	


Em Limite, o drama vivenciado pelos personagens no barco à deriva não se resume às 

vidas particulares. Como a própria crítica anuncia, trata-se do vivenciamento da limitação 

humana em meio a inutilidade de todo o fazer39, isto é, o drama particular (do sujeito) recria o 

coletivo (do humano). Daí os personagens não terem nome definido. Daí também o lirismo 

poético, da obra aberta à contemplação. A lida memorialista do romance em torno da fatal perda 

do ente amado se dá por uma lógica parecida ao filme, pela articulação de múltiplas vozes e 

pontos de vista. 	


Vale ressaltar, portanto, que não se trata de uma linguagem plenamente autárquica da 

forma, sem intenções comunicativas. Isto porque a significação permanece – ainda que 

provisoriamente – mesmo que não haja um interesse expresso em comunicar.  Há o impulso 

vertical, mas há a intenção também em trazer para perto o interlocutor, pelas ocorrências 

incidentais. Não se trata de uma obra radical, indiferente e histriônica, como a vanguarda 

extrema o é, em suas polainas românticas. Há uma transparência no sentido da determinação, 

para o estabelecimento de relações, ainda que superficialmente.	


 O poder alcançado pela insinuação do silêncio nos interditos, e que se faz enquanto 

breve intervalo, frase solta colocada separadamente ao parágrafo, é ambíguo e indefinido, 

abrindo espaço às identidades dissimuladas em disponibilidades interpretativas40, cujo 

perspectivismo é ampliado a ponto de se desperspectivizar na medida em que, aos poucos, a 

configuração imagística provoca sensações que atenuam as referências ao mundo. No decorrer 

da obra, as inserções súbitas e as mudanças radicais de cenário tornarão o discurso narrativo 
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difuso, fragilizando a escritura, pelo silêncio que lhe é imposto. 	


Há personagens com forte teor moral, como principalmente Cássio que apesar de pisar 

“com os sapatos finos de verniz...” (PEIXOTO, 1996a, p. 111) pratica experimentos científicos 

no cão ‘Ruivo’;  personagens onipresentes que aparecem sobre o formato de reminiscências, 

como “Adriana”, a figura materna dotada de sensualidade, e “Atahualpa”, a paterna figura 

dominadora; e personagens secundários meramente esboçados sob escritura errante, como 

“Victor”, segundo excerto abaixo: 
Examino as brochuras amarelentas, sem dorso, espalhadas pelo chão: 

- Quem gosta de ver figuras, “Fulano”, devia ter um patrão como Victor. 

Não teria muito carinho, mas em compensação, desenhos e mais desenhos, para acompanhar o 

contorno com a cabeça, as orelhas a prumo, sentado muito direito, como você faz. 

[...]  

 “Fulano” espichou-se de novo, calmo. 

- Não poderei contar-lhe de alguém, que usa fisionomias como gravatas; porque, na certa, logo 

indagaria a cor...  

Suponha um ambiente qualquer, em véspera de mudança, e onde falte apenas o último telefonema. 

Coloque Victor nele, estranho a tudo, que irá feito ao telefone pedir o número da “Transportes”. Coincide. 

Certo, como a prega traseira do próprio casaco... Mas alguma coisa os corrompe; vê-se... Num, não é o 

suicídio... No outro, não é o ouro que ele tem ao lado. Ambos: um só, aliás. 

- Louro?  

A interrogação prolongou-se suspensa, percebendo na parede uma sombra imóvel. “Fulano” chegou-se. 

Acariciei-o, voltando-me aos poucos imperceptivelmente: 

- Cássio! 

A assombração é que me fitava assombrada: 

- Que é que está fazendo aí, gente?! ...procurei!... procurei!... 

- Nada! fecha a porta. E a Melania? 

“Fulano” não quis saber dos meus dedos nos ouvidos... (PEIXOTO, 1996a, p. 68-9) 

De repente, telefonema e Victor dão vazão a uma interrogação sem resposta e 

completamente inesperada. Essa “coisa” corromperia o indivíduo “Victor” enquanto sujeito 

histórico, responsável pela carga valorativa do enunciado, e o objeto “telefone”, diretamente 

veiculado ao sentido que o narrador onisciente torna polissêmico em Victor, dissolvendo-o em 

perda de nome e imagem. “Louro?” poderia ser a fala de Victor ao telefone, mas não há 

continuidade que ateste esta lógica corrente. Quanto mais polissêmico, menos taxativo. O prazer 

da linguagem articulada é, portanto, suspendido, o distanciamento se instaura pela sustação que 

coagula valores improváveis ou impossíveis como um “Louro?”, por exemplo. 	


A diluição dos lugares de fala, entretanto, parece não ser inteiramente arbitrária, porque 

não se trata de um disfarce daquilo que os personagens dizem, mas de um discurso com 

significados incertos pelo fato de ecoarem diferentes sentidos e imagens (JUDOVITZ, 2001, p. 
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50). Uma linguagem instável pautada na experiência, o que corroboraria para a ideia de uma 

escritura com tonalidades abstratas. Abstrata por conta dos contornos confundirem-se, tais quais 

na pintura, seja na fusão, associação de ideias distintas ou em cortes abruptos41. A relação do 

Expressionismo literário com a pintura se faz necessária, uma vez que se trata de uma arte 

manifestada pela ação e para o ser (GONÇALVES, 2002, p. 694-5)42.	


Há muitas formas de flutuar. Os modernistas, como os românticos, criaram um 

compêndio para isso, como quem oscila nas posições, desfraldando um interstício nas imagens. 

Desta forma, os interstícios da imagem se tornam mais relevantes que a própria imagem. A 

heterogeneidade advinda dos interstícios diz respeito às colagens, simultaneidades e influências 

diversas sofridas pelo Eu fragmentado, cindido e prenhe de melancólicas metafísicas em torno 

da dor e da morte, em memórias que disparam imagens como forma de constante readaptação. 

Todavia, essa melancolia parece não se resumir a um sentimentalismo.	


É importante notar que, ao longo das pesquisas, considerei mais relevante a busca por 

um sentido em torno de um movimento de ideias do que por uma constatação de um 

procedimento estético perante as complexas vertentes do pensamento na modernidade e da 

própria obra de Mário Peixoto, ainda pouco estudada e bastante complexa. Por estas e outras, a 

obra peixoteana é atual e pronta para ser relida inúmeras vezes.	

!!

NOTAS 

[1] De acordo com esta última edição, no layout, abaixo do título, consta os seguintes dizeres 

"segunda edição do romance de um só volume publicado em 1933". A confusão em torno da 

data se deve ao fato de que quando houve a reedição em 1996, o único exemplar disponível no 

Arquivo Mário Peixoto na época foi aquele utilizado por Mário como material de trabalho, para 

a edição de 1984, exemplar este que estava com a página de rosto "arrancada e a lombada, 

muito danificada, não deixa[ndo] ver a data" e sem indicação do editor, como aponta Saulo 

Pereira de Mello em Threads in a tapestry: reflexões sobre a leitura do primeiro volume de O 

inútil de cada um", p. 14. No entanto, após a publicação, dois exemplares foram adquiridos: um  

doado ao AMP por Antônio Gomes, que, segundo o próprio, havia sido presenteado por Mário 

no começo dos anos 50, mantendo a capa e a lombada originais, apesar de encadernado. A data 

é de 1934, a editora “São Benedicto” e assinatura de "Mário de Breves"; o segundo foi 

comprado por Saulo, cuja capa e lombada originais, consta a data 1935, a editora "A.F. 

Schmidt" e assinatura de "Mário Peixoto". O que permite constatar que a publicação da Sette 

Letras é, possivelmente, a terceira edição do livro e que o antigo exemplar se tratava da edição 
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de 1935, pois assinada como "Mário Peixoto". Vide “notas da digitadora” sobre a versão 

digitada de 1934, pasta 64A1.   	


[2] Vide, dentre outros, JARDIM, Eduardo. Eu sou trezentos: Mário de Andrade vida e obra. 

Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.	


[3] Vide, dentre outros, BOAVENTURA, Maria. O Salão e a Selva: Uma biografia ilustrada de 

Oswald de Andrade. São Paulo: Unicamp, 1995.	


[4] Entre outras palavras, Barthes distingue "escrita" e "escritura": a "escrita começa pelo estilo" 

e "o estilo é uma substância sempre ameaçada de formalização: primeiramente, pode muito bem 

degradar-se em escritura" (BARTHES apud DIEUDONNÉ, 2003, p. 220). Portanto, para 

Barthes, "a palavra 'estilo' e tudo aquilo a que o estilo se referia antes é um valor crítico datado 

que perdeu a força", sendo a escritura uma maneira de pôr-se não frente ao mundo, mas à frente 

da própria linguagem (MOTTA, 2015, p. 235).	


[5] "É, pois, perfeitamente legítimo falar de uma sensibilidade expressionista na literatura e nas 

artes brasileiras, sensibilidade autêntica e original, que não se reduz à mera imitação de 

modelos" (NAZÁRIO, 2002, p. 608). 	


[6] "O empreendimento original da dramaturgia expressionista consistiu em revigorar o 

individualismo romântico com a centralização da ação dramática na consciência e na percepção 

do protagonista, ao mesmo tempo em que dissolvia ou eliminava os componentes localistas do 

teatro romântico" (DE LIMA, p. 191, 2002) "espelha[do] pelo mundo" (Ibidem, p. 190). 	


[7] "[U]ma vida mais de memória que de atualidade" (Ibidem, p. 28). De acordo com 

Mariângela Alves de Lima, a forma cênica das associações mnemônicas "por uma unidade 

primordial" definitivamente perdida também se constitui como traço da poética expressionista. 	


[8] Entretanto, o crítico Wilson Martins salienta que o Modernismo brasileiro tenha sido, 

fundamentalmente na primeira fase e generalizadamente nas demais, "um movimento de 

natureza expressionista", o que é bastante factível por conta de haver na 1ª fase, um interesse 

maior na forma enquanto contribuição para a arte universal, conforme Eduardo Jardim aferirá 

(MARTINS apud NAZÁRIO, 2002, p. 608). 	


[9] Roger Cardinal salienta para as duas fases do expressionismo (1998, p. 53): "Parece-me que 

enquanto os expressionistas de antes da guerra estavam preocupados com o mito da 

sensibilidade individual, maximizando suas potencialidades expressivas privadas, os artistas do 

período de pós-guerra voltaram-se para a renovação coletiva. O singular angustiado, dessa 

forma, dá lugar ao plural exuberante, onde poetas aumentam o volume de sua comunicação e 

irradiação pessoal e imaginam uma multidão de camaradas avidamente sintonizados".	


[10] DIÁRIO DE NOTÍCIAS, publicado em 6/9/1936, como entrevista realizada com Lúcia 
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Miguel Pereira. Disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Acesso em 

26.9.2016.	


[11] Cf. JARDIM, 2005, p. 81, 84-85, 97, 137 e NAZÁRIO, 2002, p. 608.	


[12] "O individualismo esteve na base da exacerbação do experimentalismo característico do 

cenário artístico moderno" (JARDIM, 2005, p. 63) e "Mário de Andrade propôs que o artista 

contemporâneo assumisse uma atitude estética, pela qual passaria a subordinar a sua inventiva 

às exigências materiais envolvidas no fazer arte" (Ibidem, p. 52).	


[13] "Foi a inflação da figura do indivíduo artista que motivou uma alteração completa da 

técnica musical, ao desprender-se da base material e, finalmente, conduzir ao desvio 

formalista" (Ibidem, p. 67). E também "A presença recorrente dessa figura [do fracassado] nos 

romances da época motivou o comentário de que se tratava de um traço distintivo do estado de 

espírito da nova geração – o conformismo. Para Mário de Andrade, o grupo modernista a que 

pertencia fora composto de uns inconscientes. A geração atual, pior que a sua, era 

decididamente abstencionista" (Ibidem, p. 92-3).	


[14] Original: "the body is governed by principles founded on pleasure, rather than discomfort 

or pain, makes explicit his effort to rehabilitate the experiential aspects of the lived body".	


[15] Original: "multiple embodiments engendered by the movement of style". 	


[16] "Estou convencido de que a simultaneidade será uma das maiores senão a maior conquista 

da poesia modernizante" (ANDRADE apud CUNHA, 2011, p. 235).	


[17] DE QUINCY, Quatreme. Dictionaire historique d’architecture apud SARDUY, Severo. 

Obra completa vol. II, p. 1199. Severo Sarduy analisará os procedimentos barrocos à guisa da 

repressão ou recalque moral, com forte viés lacaniano.	


[18] O termo empregado por Barthes diz respeito à destruição do signo: "Num primeiro tempo, 

visou-se a destruição do significado (ideológico); num segundo tempo, visa-se a destruição do 

signo: à 'mitoclastia' sucede muito mais ampla e situada a outro nível, uma 

'semioclastia'" (BARTHES, 1987, p. 64).	


[19] "Assim, a hipérbole e o demônio tematizam o problema do discurso poético barroco, já que 

a interação dos efeitos literais e metafóricos é recuperada em termos de ilusões e 

enganos" (JUDOVITZ, 2001, p. 57). Original: "Thus, the hyperbole and the demon thematize 

the problem of baroque poetic speech, since the interplay of literal and figurative effects is 

recovered in terms of illusion and deception". 	


[20] Aguinaldo J. Gonçalves corrobora com o argumento dizendo que os elementos advindos do 

Expressionismo são passíveis de reconhecimento nas mais "representativas manifestações da 

arte da primeira metade do século XX (Cubismo, Surrealismo, Dadaísmo etc.)" e que a maior 
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parte dos praticantes "não estavam diretamente ligados ao movimento", concluindo que "[e]m 

nenhum movimento anterior a ele a forma encontrou uma coragem de ser forma tão 

profundamente sem pedir desculpas às referências do mundo" (GONÇALVES, 2002, p. 680). 

Aguinaldo revelará ao longo do ensaio a dificuldade em definir um estilo expressionista, bem 

como os representantes do Expressionismo. Citando Dietmar Elger em “Expressionismo: Uma 

Revolução Alemã na Arte”, suspeita que o movimento artístico esteja ligado a “uma fase 

temporária e bastante curta de toda uma evolução artística” (Ibidem, p. 686).  	


[21] "É, mais uma vez, transformar o eu em espaço [...] Invento assim um eu semipassivo, o 

qual é o tema (ou o mito) que se propõe ao meu trabalho [...] Decerto, sou o senhor dessa 

distância, mas não a pude criar senão ao explorar uma fraqueza, uma possibilidade de 

desdobramento" (STAROBINSKI, 1992, p. 209).	


[22] "A poesia expressionista tornou-se expressão do Eu absoluto – portanto era necessário que 

girasse ininterruptamente, mesmo na longínqua visão, em torno do Eu, que era o cerne da 

vivência. Mas este Eu não era sentido como uma unidade orgânica, regida por leis, coesa, e sim 

como um caos de contradições interiores e contrastes dilacerantes" (MARTINS apud 

FLEISCHER, 2002, p. 68).	


[23] "Nesse mundo [barroco] sem centro, sem lugar, sem um ponto fixo de referência, 'o centro 

está em todo lugar e a circunferência em lugar nenhum': o ponto fixo se tornou um ponto de 

vista" (BUCI-GLUCKSMANN, 1994, p. 134). Original: "In this world [baroque] with no 

centre, no site, no fixed point of reference, 'the centre is everywhere and the circumference 

nowhere': the fixed point has become a point of view".	


[24] "“O estilo é sempre um segredo, um silêncio que não provém da natureza móvel e 

condicional da linguagem, mas de uma lembrança encerrada no corpo do escritor" (BARTHES, 

1971, p. 21).	


[25] "A linguagem, o campo do significante, apresenta relações de insistência, não de 

consistência: centro, peso, sentido são abandonados" (BUCI-GLUCKSMANN, 1994, p. 140, 

tradução do autor). Original: "Language, the field of the signifier, presents relations of 

insistence, not consistence: centre, weight, meaning are dismissed".	


[26] Sigo aqui a distinção urdida por Barthes entre romanesco e romance. Neste, o texto apoia-

se nos indícios propositadamente deixados a fim de que possa se estabelecer uma investigação, 

um 'apontar a máscara com o dedo' por quem detém o conhecimento ou o poder de fazê-lo, 

apoiado em valores estabelecidos. Naquele, por sua vez, o texto 'veste a máscara' a ponto de se 

isentar de um juízo analítico (por exemplo, ir ao cinema e escrever sobre o como foi da ida ou 

sobre as impressões que se têm ao assistir a um cinemascope – sensações antes de se 
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configurarem como ideias), quer dizer, retêm-se o que o desejo desperta e inscreve nas suas 

mobilidades. O inscritível é, portanto, o romanesco sem o romance. É o particular e não o saber 

que está em questão.	


[27] Optei por seguir as edições de 1934 [pasta 64A1] e 1935 [pasta 64A2] depositadas no 

Arquivo Mário Peixoto, pois na edição republicada em 1996 não há mais o espaçamento entre 

os textos e as reticências ou pontos acumulados antes do início do diálogo. Não se sabe ao certo 

a razão desta alteração na edição da Sette Letras.   	


[28] Trecho assinado por Manoel Bandeira, extraído da cinta que envolvia a edição original de 

Mundéu, que desagradaria a Mário Peixoto: "'Com raízes profundas nos complexos...' que até 

parece ironia!". Vide a nota escrita ao pé de página dos inéditos Cadernos Verdes, No. 1, p. 102. 

Disponível no AMP, pasta 48A. 	


[29] "Em uma primeira fase, os modernistas entenderam que a vida contemporânea brasileira, 

descrita frequentemente de forma ingênua, exigia a incorporação de meios expressivos novos 

adequados a ela [...] A simples incorporação de linguagens expressivas consideradas modernas 

deveria possibilitar o acesso ao patamar moderno [...] Na verdade, interessava apenas que elas 

manifestassem um compromisso com padrões estéticos reconhecidamente 

modernos" (JARDIM, 2005, p. 42-43). "A partir de 1924, os modernistas se deram conta de que 

[...] por maiores que fossem os esforços de modernização dos meios expressivos, a incorporação 

não se efetuava [...] Isso acarretou uma virada na trajetória do modernismo, que determinou o 

ingresso no segundo tempo do movimento, no qual o ideal universalista desdobrou-se nas teses 

nacionalistas" (JARDIM, 1988, p. 236-7).	


[30] O bojo destas idéias adveio do Manifesto Pau-Brasil (1924), cujas premissas foram lidadas 

de maneira diferenciada por seus partícipes, em especial por Tristão de Athayde, que tinha uma 

proposta antimodernista, ao defender o classicismo e, sobretudo, ao ironizar a concepção 

oswaldiana de literatura genuína e, por isso, exportável (JARDIM, 1988, p. 222).	


[31] Vide debate acurado no capítulo “Os novos retratos do Brasil”, in: MARTINS, Wilson. 

História da Inteligência Brasileira Vol. VII. São Paulo: Cultrix, 1979, p. 1-17.	


[32] "Criação supõe liberdade, e se temos liberdade de dar a vida a quem queremos, não 

podemos dar como queremos. A criação é condicionada pela vida real, por ela dirigida e 

restringida [...] É um grito de angústia, mais do que uma expressão de arte" (PEREIRA, 1992, p. 

35) e "Confundiu-se romance com testemunho, com obra educacional, com geografia, com 

história, com propaganda (nacional ou antinacional), com pornografia, com vinte outras coisas. 

Escreveram-se romances, realmente? Salvo um ou outro, não creio que se possa responder que 

sim" (DE FARIA, 1979, p. 46).	
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[33] Segundo Kasimir Edschmid, este é o estatuto mítico intencionado pelo Expressionismo: 

"Ele [Expressionismo] é supranacional. Ele não é somente assunto da arte. É exigência do 

espírito. Não é programa de estilo. É um problema da alma. Uma coisa da Humanidade" (DE 

LIMA, p. 191).	


[34] "[I]nsistia em nos aborrecer com os seus falsos elogios à nova descoberta de sensação: o 

romance proletário – esse disparate de importação recente que nos está fazendo perder um 

romancista de real interesse e ameaçando outro bem seriamente..." (DE FARIA, 1979, p. 10).	


[35] CÂNDIDO, Antonio. “A Nova Narrativa”, in: A educação pela noite & novos ensaios. São 

Paulo; Ática, 1989, p. 202-3. Vide os pormenores desta contenda no capítulo assinalado.	


[36] Um exemplo do grotesco e religioso é a poesia de G. Heym: "da interpenetração dos 

momentos trágicos e cômicos nasce uma cena terrivelmente grotesca, que reflete drasticamente 

a realidade dessas vidas inutilizadas e esmagadas em sua essência. É assim que o poeta lhe 

atribui valor, pois torna-os objeto da compaixão" (FLEISCHER, 2002, p. 73).	


[37] O conceito é emprestado de Mário de Andrade: “Quanto mais prescindir da palavra escrita 

mais se confinará ao seu papel e aos seus meios de construção artística. Segue-se daí que tanto 

mais cinemática será a obra de arte cinematográfica quanto mais se livrar da palavra que é grafia 

imóvel" (ANDRADE, 2015. p. 54).	


[38] Sobre a definição barthesiana: "Trata-se de um conceito que se refere a uma utopia da 

linguagem, um estado de 'a-linguagem', de bloqueio em que parece ser abolido todo desejo e 

toda necessidade de proliferação e de desdobramento: signo de uma plenitude que suspende a 

linguagem" (FONTANARI, 2015, p. 37). 	


[39] Vide publicações de Octávio de Faria, Saulo Pereira de Mello, Marcos André, Maria 

Eugênia Celso, dentre outros no Arquivo Mário Peixoto, PASTA 4B. 	


[40] "A singularidade de Valèry é que dá à obra o nome do espírito mas de tal modo que o 

concebe de maneira equívoca como forma. Forma que ora tem o sentido de um poder vazio, 

capacidade de substituição que precede e possibilita uma infinidade de objetos realizáveis, ora 

possui a realidade plástica concreta de uma forma realizada [...] A poesia, a criação, é assim a 

ambiguidade de um e de outro" (BLANCHOT, 2011, p. 91).	


[41] O conceito é definido por Roger Cardinal, em "O expressionismo", p.80-81 e 85, e "Uma 

forma é abstrata não porque deixa de remeter a um objeto, mas sim porque remete a esse objeto 

como movimento e, neste sentido, como algo literalmente irreproduzível" (KOVADLOFF, 

2003, p. 134).	


[42] Aguinaldo constata também que "o termo Expressionismo, primeiramente utilizado para 

designar uma forma de manifestação plástica, apenas tardiamente foi utilizado para descrever o 
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fenômeno literário” (GONÇALVES, 2002, p. 710). Neste sentido, a abstração parece um 

caminho necessário à estética expressionista. Sobre o expressionismo abstrato, ver FELDMAN, 

2012, p. 21-25 e KOVADLOFF, 2003, p. 133-158.	

!!
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FOUCAULT E A PARRESÍA NO CINEMA DE TARKOVSKI:  O 

PROBLEMA DA CORAGEM DA VERDADE  
!

SERGUEY MONIN  
Mestrando Filosofia UERJ !

Resumo: O presente trabalho busca fazer uma investigação sobre o estudo que o filósofo francês 

Michel Foucault faz das práticas de liberdade na Antiguidade e, em particular, do conceito de parresía, 

estabelecendo ressonâncias que esta prática discursiva tem com o pensamento e a obra 

cinematográfica do cineasta russo Andrei Tarkovski. Ao fazer uso da contribuição filosófica de Gilles 

Deleuze, buscarei estabelecer uma relação de composição mútua entre o pensamento de Foucault e a 

arte de Tarkovski. Veremos que quando Foucault fala de uma ética dos gregos, está presente também 

uma estética - uma estética da existência. E esse princípio criativo, que aspira sempre uma reinvenção 

da vida como obra de arte, será ancorado em nossa análise pelos problemas mais fundamentais da 

obra de Tarkovski, expostos tanto nos temas de seus filmes como no seu livro “Esculpir o Tempo”. 

Depois de analisar os pontos centrais das práticas de liberdade em Foucault, com foco na noção de 

parresía, e estabelecer ressonâncias com o cinema de Tarkovski, o trabalho se debruçará sobre o 

seguinte problema: como estas práticas de liberdade, que são fundamentalmente práticas de 

subjetivação do sujeito consigo mesmo, de conhecimento de si e de processos de veridicção do 

indivíduo, podem se expressar na coletividade e possibilitar uma emergência de uma ética e uma 

política para um mundo por vir? 

Palavras-chave: Cinema; Foucault; liberdade; parresía; Tarkovski; verdade.   

!
Abstract: This article investigates the research by French philosopher Michel Foucault on practices of 

freedom in Antiquity, focusing on the concept of parrhesia to establish the resonances between this 

discursive practice and the cinematic work of Russian filmmaker Andrei Tarkovsky. To establish a 

relation of mutual composition between Foucault's philosophy and Tarkovsky’s art, I will use the 

philosophical work of Gilles Deleuze. We shall see that when Foucault speaks of Greek ethics, there is 

also an aesthetics of existence present there. And this creative principle, that always aspires to a 

reinvention of life as a work of art, will be grounded on our analysis by the most fundamental 

problems of Tarkovsky’s work, exposed both in the themes of his films and in his book “Sculpting in 

Time”. After the analysis of the central points of the practices of freedom in Foucault’s philosophy, 

focusing on the concept of parrhesia, and after establishing the resonances with Tarkovsky’s cinematic 

work, this paper will focus on the following question: how can these practices of freedom, that are 

essentially practices of self-subjectivation by a subject, of self-knowledge and of individual veridiction, 
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express themselves in a collectivity and allow the emergence of an ethics and a politics oriented 

towards a world to come? 

Keywords: Cinema; Foucault; freedom; parrhesia; Tarkovski; truth 

!!
 Ao contrário de buscar uma simples associação entre dois pensadores, estabelecendo 
uma conveniência entre teoria e ilustração empírica, ou identificando uma semelhança entre um 
conceito e sua correspondência em determinada temática de uma obra artística, o presente texto 
vislumbra compor uma aliança que potencialize a força presente nas expressões trabalhadas por 
Michel Foucault e Andrei Tarkovski. Para isso, aproprio-me da necessidade, afirmada por 
Deleuze, de que o pensamento tem de estabelecer “intercessores”. Segundo ele, “a filosofia, a 
arte e a ciência entram em relações de ressonância mútua e em relações de troca [...] que não 
cessam de interferir entre si” (DELEUZE, 2013, p. 160) – assim, a filosofia não exerceria um 
primado sobre o pensamento, mas seria uma expressão do pensamento, como a arte ou a 
ciência. Desta maneira, a partir das diferentes formas de expressões que emergem do estudo das 
práticas de liberdade de Foucault e dos problemas levantados na obra de Tarkovski, lançaremos 
uma imagem ética dos pontos de contato entre estes pensadores, estabelecendo o encontro entre 
o que Deleuze diz que é a verdadeira função da arte e da filosofia: a criação de agregados 
sensíveis e conceitos, respectivamente (2013, p. 158).            

!
Subjetivação nos princípios artísticos de Tarkovski      

 O ponto de partida para podermos realizar a conexão entre estes dois pensadores é 
estabelecer o cerne da problemática que leva os autores a desenvolver seus trabalhos. Ou seja, 
em ambos é possível verificar a emergência de uma questão – ou de uma crise – que os impele 
na direção de seus investimentos.  

 É possível dizer que a obra do cineasta russo Andrei Tarkovski é marcada por uma 
espécie de tônica. Mesmo que sua abordagem aponte para as mais diversas direções, seja no 
tema da nostalgia russa, da religião, da ferocidade do mundo material ou dos terrores da guerra, 
há sempre um problema perpassando todos os seus filmes: a fricção entre a alma do indivíduo e 
o mundo que o cerca.  Mesmo que essa seja só uma das perspectivas possíveis lançadas sobre a 
complexidade da sua obra, é inegável o fascínio que o cineasta russo tem sobre as “lutas 
espirituais” do ser humano e a sua capacidade de resistir e se compor com as forças que “vêm 
de fora”. Já em Foucault, há um desvio que surge no seu trabalho em que ele deixa de lado a 
análise das relações de saber e poder inseridas nas instituições do campo social dos séculos XIX 
e XX, e se volta para uma profunda pesquisa sobre a Antiguidade. Este deslocamento será, na 
verdade, o que Deleuze classifica como uma abertura para uma nova dimensão de análise na 
obra de Foucault, pois ele encontra nos gregos práticas de existência que “designam a operação 
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pela qual os indivíduos ou comunidades se constituem como sujeitos, à margem dos saberes 
constituídos e dos poderes estabelecidos, podendo dar lugar a novos saberes e 
poderes” (DELEUZE, 2013, p. 193). Aqui, se estabelece uma forma de resistência às “regras 
codificadas do saber e das regras coercitivas do poder” (DELEUZE, 2013. p. 145). Ou seja, se 
nas relações de poder há sempre uma relação de forças, que pressupõe um domínio de uma 
sobre outra, Foucault vai analisar a partir daí o exercício de poder das forças sobre si mesmas. 
Esta nova dimensão de análise, para além do diagrama do poder e saber, são os processos de 
subjetivação. Trata-se aqui das relações de poder que o sujeito exerce sobre si mesmo. Em 
outras palavras, é a forma com que os gregos fizeram da existência uma ética, uma arte.  

 Andrei Tarkovski afirma que existem dois tipos de artistas: aqueles que buscam recriar 
a realidade e aqueles que buscam criar o seu próprio mundo. Se situando no segundo grupo, ele 
cita Dostoievski para reforçar o seu argumento: “Sempre afirmam que a arte precisa refletir a 
vida e tudo o mais. Mas é um absurdo: o próprio escritor (o poeta) cria a vida de uma maneira 
tal que nunca havia existido inteiramente antes dele” (TARKOVSKI, 2010, p. 140). De maneira 
análoga, Gilles Deleuze diz que a filosofia deve abdicar do direito de “refletir sobre”, e exercer 
um papel criador, não reflexivo (2013, p. 156). Ou seja, o papel do pensamento, seja através da 
arte ou da filosofia, teria como função fundamental irromper na história para produzir 
singularidades que escapam aos saberes e poderes constituídos para possibilitar a emergência de 
novas subjetividades. Assim, podemos entender o investimento que Foucault lança sobre o 
pensamento grego como uma forma de produzir uma diferença nos modos de existência da 
nossa sociedade, buscando práticas no passado que sejam capazes de modificar de maneira 
singular as práticas do presente. E é nesse rompimento com a história cronológica que Foucault 
encontra a noção de “cuidado de si”.  

 Do ponto de vista do rompimento com as condições que nos impõe a “cronologia 
histórica”, o fascínio que o estudo sobre o cuidado de si desperta está em vislumbrar a criação 
de algo novo a partir do que não está fixo na atualidade, pensar estes processos de subjetivação 
através das noções de “linhas de fuga”, ou “devires revolucionários”, que constituam a 
sociedade através de um processo de diferenciação constante, rompendo com modelos pré-
estabelecidos e hegemônicos.  Do ponto de vista da emergência de uma ética, as técnicas de si, 
segundo Foucault, são maneiras que podem: 

[…] permitir ao indivíduo realizar, por eles mesmos, um certo número de operações em seus corpos, em 

sua alma, em seus pensamentos, em suas condutas, de modo a produzir neles uma transformação, uma 

modificação, e a atingir um certo estado de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural. 

(FOUCAULT, 2006, p. 95)  

 Da mesma forma, essa relação do sujeito consigo mesmo pode ser encontrada no que 
talvez seja o objetivo maior da obra de Tarkovski, o próprio significado da existência: chegar o 
mais próximo possível a uma “perfeição espiritual” a partir da luta de si consigo mesmo, contra 
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o “mal interior” (TARKOVSKI, 2010, p. 251). E, desta forma, pensar o cinema como um 
“molde da alma”, que comunique experiências humanas singulares (TARKOVSKI, 2010, p. 
244).  

 A primeira coisa que se faz necessário destacar é a diferenciação entre as práticas de 
liberdade dos gregos analisadas por Foucault e a ideia de livre arbítrio. Esta nada tem a ver com 
os objetivos éticos e políticos do projeto do filósofo francês. As práticas de liberdade, ou as 
práticas de si, pressupõem uma correlação intrínseca da interação do sujeito com os outros. 
Pois, segundo Foucault, cada indivíduo se constitui como sujeito nas relações consigo mesmo e 
com os outros. Além disso, Foucault deixa clara a ressalva que tem com o termo “liberdade”, 
preferindo o uso do termo “práticas de liberdade”, de modo que, para o filósofo, a ideia de uma 
simples libertação de certas práticas opressivas gera, consequentemente, uma outra relação de 
práticas de poder: 

É por isso que insisto sobretudo nas práticas de liberdade, mais do que nos processos de liberação, que 

mais uma vez têm seu lugar, mas que não me parecem poder, por eles próprios, definir todas as formas 

práticas de liberdade. (FOUCAULT, 2012, p. 266) 

 Andrei Tarkovski, por sua vez, diz que rejeita a ideia de que os artistas tenham uma 

liberdade absoluta no processo de criação, acreditando mais na noção de que a opção do 
trabalho artístico esteja associada a uma necessidade, a uma espécie de determinação a que os 
artistas se impõem ao seguir uma “vocação artística” (TARKOVSKI, 2010, p. 216). Podemos 
perceber que a sua concepção sobre o processo de criação artística está alinhada com a sua ideia 
de liberdade e, consequentemente, à crítica que faz da ideia de livre arbítrio como uma forma de 
ser livre. Em seu livro Esculpir o Tempo, Tarkovski escreveu (2010, p. 217):  

Mas, ai de nós, a tragédia é que não sabemos ser livres – pedimos liberdade para nós mesmos em 
detrimento dos outros, e não queremos renunciar a nada de nós  mesmos em prol do outro: isso seria 
usurpar nossos direitos e liberdades pessoais. Hoje, todos nós estamos contaminados por um egoísmo 
extraordinário, e isso não é liberdade: liberdade significa aprender a exigir apenas de si mesmo, não da 
vida ou dos outros, e saber como doar: significa sacrifício em nome do amor. 

 Em seu sentimento de desesperança frente à concepção individualista de livre arbítrio 

presente na sociedade ocidental, vemos Tarkovski apontar para um exercício de liberdade que 
seria uma luta espiritual como uma forma do indivíduo buscar dentro de si as condições para ser 
livre, mas, ao mesmo tempo, condicionada à capacidade “de se sacrificar ao tempo e à 
sociedade em que vive” (TARKOVSKI, 2010, p. 217). Aqui vemos se entrelaçar a noção de 
liberdade de Tarkovski com a estética da existência que Foucault encontra nos gregos. Uma 
prática de liberdade, segundo Foucault, seria um processo ético, um cuidado de si, no plano do 
indivíduo de si para consigo mesmo, e um processo político, no plano coletivo, como uma 
necessidade de cuidar dos outros.  Assim, quando vemos a denúncia que Tarkovski faz de um 
tempo e de uma sociedade ocidental essencialmente materialista e individualista, percebemos a 
mesma rejeição desse ideal de liberdade irrestrita e voltada para o livre arbítrio. Dito de outra 
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forma, podemos afirmar que Foucault e Tarkovski, cada um à sua maneira, através de seus 
próprios códigos e nomenclaturas singulares, se debruçam sobre o mesmo problema: como 
exercer a liberdade? Como é possível eliminar as opressões sobre nossos corpos e nossas almas 
e experienciar uma existência mais plena?  

 Foucault nos mostra, então, que a liberdade pode ser vislumbrada através de práticas de 
conhecimento de si, controle sobre os desejos, prazeres e apetites, e que a pura entrega a estes 
seria uma espécie de escravidão, uma escravidão de si para consigo mesmo. Da mesma forma, 
Tarkovski, ao negar a ideia de liberdade do artista, argumentando que o processo em que o 
artista se envolve é mais contemplado pela ideia de necessidade, diz que ser livre “requer um 
elevado grau de autoconsciência, consciência da responsabilidade para consigo próprio e, 
portanto, para com os outros” (TARKOVISKI, 2010, p. 216-7). E isto é explicitado pela 
construção dos seus personagens, cujas personalidades muitas vezes parecem ser dominadas por 
uma fraqueza diante do que a sociedade espera, mas são dotadas de uma força interior, uma 
liberdade interior, que torna inabaláveis as suas ações e sua fé. Carregam, portanto, dentro de si 
uma verdade imune à coerção exterior. É o que fica explícito no personagem Stalker, que, 
segundo a descrição do próprio Tarkovski, “parece ser fraco, mas, em essência, é ele quem é 
invencível devido à sua fé e ao seu desejo de servir aos outros” (TARKOVSKI, 2010, p. 217). 
Naturalmente, essa “servidão” aos outros não pode ser confundida com uma passividade frente 
à coerção exterior, pois o desejo de servir aos outros, destacado pelo cineasta, nasce de uma 
convicção interior, uma afirmação de uma liberdade interior. Trata-se de uma prática de 
liberdade, uma força ativa, através da qual a ideia de sacrifício possui um valor afirmativo da 
vida. Esta noção de “fraqueza” afirmativa é belamente explicitada por um monólogo da 
personagem de Stalker:   

Que se cumpra o idealizado, que acreditem. Que riam das suas paixões. Porque o que consideram 

paixão, na realidade, não é energia espiritual, mas apenas fricção  entre a alma e o mundo externo. O 

mais importante é que acreditem neles próprios e se tornem indefesos como crianças, porque a 

fraqueza é grande, enquanto a força é nada. Quando o homem nasce é fraco e flexível, quando morre, é 

impassível e duro. Quando a árvore cresce, é tenra e flexível, mas quando se torna seca e dura, ela 

morre. A dureza e a força são atributos da morte. A flexibilidade e a fraqueza são a frescura do ser. Por 

isso, quem endurece nunca vencerá., não é energia espiritual, mas apenas a fricção entre a alma e o 

mundo externo.  

 É curioso notar que frente ao mundo moderno individualista, materialista, desprovido 
de espiritualidade, que Tarkovski condena nos temas de seus filmes, seus protagonistas 
raramente carregam um estigma de herói, sendo comumente caracterizados como figuras 
desajustadas, marginalizadas na sociedade, marcadas por uma aparente fraqueza. Mas tais 
fragilidades se revelam como mera superfície, na medida em que vemos surgir em tais 
personagens princípios éticos inquebrantáveis, que, para além da solidez materialista do nosso 
tempo, denunciada pelo cineasta russo, revelam verdadeiras fortalezas do espírito, capazes de 
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grandes feitos, grandes responsabilidades, uma rigidez ética que é tão ausente no mundo 
ocidental para Tarkovski. Seus heróis, em sua maioria deslocados do ambiente em que vivem, 
são capazes de atos grandes demais para fazer valer a sua verdade, que, em sua essência, são 
sacrifícios pelos outros. Aqui, podemos analisar estes ‘atos de verdade’ dos protagonistas de 
Tarkovski como práticas de parresía, que envolvem os elementos que relacionam as suas ações 
com a verdade que carregam, com o risco de suas ações, com a coragem da verdade, do dizer a 
verdade. 

 A partir da explicitação da definição original de parresía como o “dizer tudo”, e da 
concepção tradicional que se tem do termo como prática de “fala franca”, “liberdade de 
palavra”, Foucault analisa a noção de parresía como uma virtude, um dever, uma técnica, uma 
maneira de dizer a verdade, que, ao depender de contextos e situações específicas para que a 
parresía se manifeste, torna-se uma prática que irrompe nesses contextos como uma abertura 
para possibilidades inesperadas em determinadas interações. Isto acontece porque o uso da 
parresía pressupõe que o indivíduo tenha uma relação irrestrita com a verdade e no que ele 
estabelece como verdade. Sendo assim, a fala franca e a plena liberdade de palavra, atravessada 
pela relação que o sujeito estabelece como verdade, “não produz um efeito codificado, ela abre 
um risco indeterminado” (FOUCAULT, 2010, p. 32). E é justamente essa indeterminação que 
faz com que a parresía tenha efeitos inesperados, sendo assim, uma prática produtora de 
possibilidades. 

 Temos aí já duas questões centrais a serem trabalhadas para entendermos a noção de 
parresía como uma potência libertadora: a prática de liberdade que surge da vinculação do 
sujeito com a verdade e a constituição do sujeito de si consigo mesmo como processo de 
subjetivação. 

 O processo de veridicção que o sujeito apresenta ao fazer uso da parresía não deve, 
portanto, ser analisado através da distinção entre o que seria um discurso verdadeiro ou não, 
mas através da análise da forma com que o indivíduo “se constitui e é constituído pelos outros 
como o sujeito que pronuncia um discurso de verdade”. A relação entre sujeito e verdade se dá 
aqui pelo reconhecimento do sujeito consigo mesmo e pelos outros de que há ali uma “fala 
franca”, um discurso verdadeiro, e a relevância da parresía como prática será analisada pelo 
efeito que essa produção de verdade vai gerar. 

 O processo de subjetivação que se dá a partir destes jogos de verdade na relação do 
sujeito consigo mesmo e com os outros será, então, uma prática de liberdade na medida em que 
é uma relação não prescrita por códigos e valores transcendentais propostos aos indivíduos. A 
dimensão ética da análise de Foucault se debruça, portanto, sobre o comportamento dos 
indivíduos em relação a determinadas prescrições, em como eles obedecem, resistem, 
transgridem e criam subjetividades diante da existência de valores transcendentes. Veremos 
então como a prática da parresía opera na instauração de uma liberdade na reação do indivíduo 

  
  
  
 



!
REVISTA A! | N. 6, 2016/02               !68

para consigo, mas não deixando de visar a instauração da liberdade dos indivíduos em seu 
conjunto (FOUCAULT, 1984, p. 97).  

 Assim, podemos observar como a relação entre liberdade e verdade se manifesta no 
cinema de Tarkovski através de uma ética em que “uma tipologia dos modos de existência 
imanentes”, como diz Deleuze, substitui a moral, que “relaciona sempre a existência a valores 
transcendentes” (2002, p. 29).  Agora, podemos ver como estes problemas se desdobram na 
cinematografia de Tarkovski.    

!
Sacrifício de Alexander 

 Em seu último filme, Tarkovski aborda o tema do sacrifício como uma forma ativa de 
salvação, tanto pessoal quanto da vida em sociedade. ‘O Sacrifício’ é uma parábola em que o 
personagem de Alexander é um ex-ator tomado pela depressão e desesperança em relação a tudo 
que o cerca. As suas relações familiares, o avanço feroz da tecnologia, a iminência de uma 
guerra nuclear, as “pressões da mudança” (TARKOVSKI, 2010, p. 268), pintam um quadro 
ameaçador e opressivo da existência.  Assim, a trama de O Sacrifício se desenvolve 
fundamentalmente sob o prisma do apocalipse; é a partir da iminência do fim dos tempos que as 
ideias de Tarkovski se desenrolam na obra.  

 É o perigo apocalíptico que desencadeia a crise dos personagens, mas também é o que 
aponta a possibilidade de um novo mundo. Takovski se recusa a fornecer uma resposta ou uma 
explicação única para o filme. As lacunas enigmáticas que deixa são preenchidas pelas 
sugestões e referências filosóficas, místicas, religiosas etc. O que não deixa dúvidas é que, 
mesmo quando o cineasta propositalmente concede uma liberdade interpretativa ao espectador, 
fica clara a tese de que a transformação e a salvação do mundo só é possível com ações éticas de 
indivíduos capazes de assumir a responsabilidade pelos outros. Daí emerge o tema do sacrifício, 
encarnado no personagem de Alexander, mas tendo na criança (o filho de Alexander), o seu fio 
condutor.  

 Neste contexto, Tarkovski trabalha a questão da cura e da salvação a partir da 
“regeneração espiritual” (2010, p. 264), não só do indivíduo em torno de quem gira uma 
realidade opressiva, mas do mundo inteiro. Para o diretor, o único caminho para diminuir o 
abismo entre o indivíduo e a sociedade, entre o mundo material e o mundo espiritual, é o 
exercício de uma ética em que as pessoas adquiram uma “luta pela própria alma” em oposição à 
conformidade a padrões de existência propostos por outrem. Trata-se de um processo de 
subjetivação em detrimento de uma sujeição. Mas essa subjetividade, de acordo com Tarkovski, 
deve estar alinhada a uma disposição para o sacrifício como um “serviço voluntário aos outros, 
aceito com naturalidade como a única forma viável de existência” (2010, p. 280). Podemos ver 
que aparecem aqui algumas práticas fundamentais do estudo de Foucault sobre o cuidado de si. 
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Lembrando que as práticas de si foram sendo deixadas de lado ao longo da história, sobretudo 
com a moral disciplinadora do Cristianismo (FOUCAULT, 1984), veremos como o sacrifício de 
Alexander está mais próximo aos processos de subjetivação do sujeito consigo mesmo do que à 
ideia de entrega a um Deus transcendente.  

 Diante da vida opressiva, causada pela ausência de afetos, niilismo existencial e a 
atmosfera apocalíptica sugerida no filme – com o auxílio do belo trabalho de fotografia de Sven 
Nikvist –, o personagem de Alexander, em um momento de máximo desespero, faz uma reza 
para Deus prometendo o seu silêncio eterno, o rompimento total com a sua vida, seu passado, 
sua família, como uma forma de sacrifício para que seja retomada a harmonia e que tudo volte 
ao normal. No entanto, tudo permanece em um desalento inalterado. Somente após Alexander 
levar a cabo a inusitada sugestão do carteiro Otto para que ele durma uma noite com a 
personagem de Maria, que é retrada no filme de forma enigmática, como uma espécie de 
feiticeira, é que se estabelece uma ruptura na atmosfera de desolação na trama do filme.  

 Aqui devemos fazer um paralelo entre a metáfora utilizada por Tarkovski para o 
sacrifício de Alexander e o estudo que Foucault faz da aproximação da parresía com a fé e a 
religiosidade, e o posterior desenvolvimento de um “pólo antiparresiástico”. 

 Em uma das suas últimas aulas do curso A Coragem da Verdade, Foucault identifica um 
“pólo positivo” do modo de existência dos cínicos na Antiguidade em sua relação com Deus. 
Observando a vida dos cínicos como um absoluto despojamento de todas convenções, uma vida 
errante e marginal que escandaliza os outros com a sua verdade, Foucault vai encontrar neste 
tipo de parresía um encontro com o Cristianismo na medida em que o processo de veridicção 
dos cínicos levava ao momento de origem da criação, a um face-a-face com Deus. Esse 
desnudamento e exposição máxima como características do estilo de vida dos cínicos produzia, 
portanto, uma relação de confiança com Deus, estabelecendo a enunciação da verdade como 
uma prática de si, o que vai dando lugar a um “pólo antiparresiástico” na medida em que a 
moral cristã substitui essa confiança de si pela lógica do confessionário, em que o indivíduo já 
não teria mais o poder de ditar a sua própria vida.  

 Voltando à obra de Tarkovski, podemos observar que seu pensamento e, em particular, a 
temática do filme O Sacrifício estão muito mais alinhados ao pólo positivo da aproximação 
entre a parresía e a relação com Deus. Se há em Tarkovski uma religiosidade latente, esta de 
forma alguma pode ser confundida com a ideia de um Deus criador e onipotente. O seu apelo é 
o reencontro do indivíduo com a espiritualidade, seja ela através da arte ou da fé. De qualquer 
forma, este apelo não deixa de ser, à maneira dos parresiastas, uma forma de subjetivação do 
sujeito para consigo mesmo, e através destas práticas de subjetivação uma produção de uma 
diferença em si, interpelando os outros a uma reavaliação de suas formas de existência.     
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 Se a ideia de sacrifício inicialmente parece uma ideia de obediência a Deus, uma 
negação de si, vemos no caso de Alexander que há, na verdade, um senso de responsabilidade 
sobre os outros e uma capacidade de realização, por si próprio, de um ato – ainda que de 
sacrifício – que leve à salvação das pessoas que o cercam, em face de um perigo máximo. 
Vemos, então, que a ação do protagonista de O Sacrifício está mais próxima do uso da parresía 
como confiança que, segundo Foucault (2011, p. 293), “se opõe ao sentimento necessário de um 
distanciamento em relação ao mundo e às coisas do mundo”. Ou seja, sua ação não busca um 
“transcendental”, mas sim uma afirmação de mundo e a superação de seu próprio niilismo. Essa 
ideia fica mais clara quando associamos o ato de sacrifício do personagem Domenico, de 
Nostalgia.   

!
A Parresía cínica em Nostalgia 

 Filmado na Itália, Nostalgia é sobre um escritor russo, Gorchakov, que viaja para o 
Ocidente para escrever sobre a vida do compositor russo Beryozovsky, personagem histórico 
que faz a sua glória como músico na Itália, mas decide retornar à Rússia por ser tomado por 
uma profunda nostalgia de seu país natal, onde acaba se suicidando tempos depois. Ambientado 
por uma atmosfera melancólica, o filme parte deste enredo para explorar o tema da angústia de 
um personagem que vive um conflito irreconciliável entre as lembranças do passado e as novas 
impressões que vive em uma terra estrangeira. É clara a intenção de Tarkovski de usar a tragédia 
do compositor russo como uma espécie de espelho do estado mental do protagonista do filme. É 
importante notar que Tarkovski dá pouca importância para o desenvolvimento dos fatos na 
estrutura narrativa do filme, jogando toda a sua atenção para o universo interior do protagonista, 
fazendo uma “incursão pela psicologia que dera forma à atitude do herói diante da vida, pelas 
tradições literárias e culturais que formam a base do seu mundo espiritual” (TARKOVSKI, 
2010, p. 245). 

 Assim, a partir do estado de melancolia de Gorchakov, provocado pelo afastamento de 
suas raízes culturais, o filme expande o drama do protagonista para uma ânsia mais abrangente, 
que diz respeito à totalidade do estado de coisas que regem o seu mundo. Neste contexto, vemos 
aparecer temas recorrentes na obra de Tarkovski: a desarmonia entre o indivíduo e a sociedade; 
a superficialidade das relações; a incomunicabilidade afetiva; os anti-heróis e sua 
marginalidade; sua relação umbilical com a cultura e as tradições de sua pátria, etc. Mas, para o 
propósito deste artigo, é o tema dos ‘personagens marginais’ e sua incapacidade de adaptação à 
normatividade da vida social que gostaria de destacar. E é aí que entra em cena o personagem de 
Domenico em Nostalgia, que desenvolve uma sintonia particular com o protagonista do filme, 
justamente pela posição deslocada que ocupa no ambiente em que cruza com Gorchakov. Aqui 
veremos como este personagem carrega em si uma verdade interior, e encontra nessa verdade 
maneiras de resistir e denunciar a degradação do mundo em que vive.   
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 A relação de empatia que o protagonista desenvolve pelo enigmático Domenico não se 
dá a partir de uma mera compaixão, tendo em vista a hostilidade que este sofre na sociedade. 
Tampouco há uma necessária cumplicidade entre os dois por conta das crises que carregam na 
memória. O que estabelece o vínculo entre os personagens, segundo Tarkovski, é a ideia em 
comum de que, diante da percepção de uma sociedade em ruínas, “as pessoas devem ser 
resgatadas, não separada e individualmente, mas em conjunto, da insanidade impiedosa da 
civilização moderna” (2010, p. 256).  

 É interessante como Tarkovski articula o desenvolvimento da subjetividade dos seus 
principais personagens com uma ética que necessariamente transborda para uma coletividade, 
estabelecendo uma relação de atravessamento do cuidado de si e o cuidado dos outros. Instaura-
se um processo de subjetivação que não recai num sujeito “redescoberto”, mas que cria uma 
diferenciação em si. É a conquista de um outro em si, a partir do qual emerge um novo modo de 
existência.  

 E é através da parresía e dos processos de veridicção do sujeito que fica mais clara a 
conciliação entre o cuidado de si e ou cuidado dos outros, pois Foucault vai observar que a 
manifestação da verdade nos gregos como prática vida, sobretudo na gestão cínica, pressupõe 
uma estilização da maneira de viver. Ou seja, o processo através do qual o sujeito põe a sua 
verdade à prova nos seus hábitos, em suas ações, realiza um chamamento a uma ruptura 
comunitária, tornando inseparável o processo de diferenciação de si e dos outros. Assim, com o 
risco e o escândalo da coragem da verdade veremos como Domenico transfigura a sua 
veridicção em uma militância filosófica à maneira dos cínicos.  

 Foucault deixa claro que a ideia de um cuidado de si vinculado a uma preocupação 
estética de existência não é uma invenção da ética socrática ou do pensamento grego, sendo 
uma tradição muito arcaica, bem anterior ao período entre os séculos V e VII (FOUCAULT, 
2011, p. 142). O que Foucault enxerga de original no início da filosofia ocidental é o problema 
da coragem da verdade estar atrelado ao cuidado estético da existência, estabelecendo uma 
relação entre a existência bela e a verdadeira vida. Assim, o filósofo francês irá verificar que o 
tema de estilística da existência vinculada ao dizer a verdade é fortemente presente na prática do 
cinismo grego como uma das formas discursivas da parresía.  

 Ao trazer à luz um estudo por muito tempo marginalizado na filosofia, Foucault faz um 
resgate dos poucos textos que preservam o uso da parresía cínica pelos gregos, entendendo-o 
como uma continuação do dizer-a-verdade socrático, mas mais singular nos seus critérios, 
condições e, com efeito, revela um ataque mais intenso e extenso aos costumes estabelecidos na 
sua maneira de dizer a verdade (GROS, 2011). O que se observa nos textos cínicos é que há 
uma radicalização do questionamento dos modos de existência.  
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 Fazendo uso da citação de Epicteto, em que é empregada a metáfora da função militar 
de “espia”, de “batedor”, em que pessoas são enviadas à frente do exército para identificar o que 
o inimigo está fazendo, Foucault descreve o cínico como aquele que vai para além do “front da 
humanidade” (2011, p. 146), exposto ao risco máximo, e retorna para exercer a parresía e 
anunciar a verdade aos homens. Isso pode ser ilustrado em Nostalgia pela maneira com que 
Tarkovski desestabiliza a inércia da desolação que seus personagens carregam. O cineasta 
destaca que, se por um lado, Gorchakov sofre de uma culpa pela acomodação diante do mundo 
que condena e apenas reflete sobre suas preocupações diante das imperfeições do mundo, 
Domenico é quem assume a responsabilidade pelo destino da humanidade e leva isso às últimas 
consequências, fazendo um discurso em praça pública em cima de uma estátua e põe fogo em si 
mesmo “na esperança louca de que esse último e monstruoso ato de publicidade convencerá as 
pessoas de que ele está preocupado é com elas, na esperança de fazer com que elas escutem seu 
último grito de advertência” (TARKOVSKI, 2010, p. 248). Domenico é personagem tido como 
louco, incapaz de se inserir na sociedade, que emerge diante dessa mesma sociedade que o 
rejeita para dizer a ela, num ato de risco máximo, a verdade que precisa ser dita e ouvida. A 
condição para este ato de expressão valer é o risco, a necessidade, e a absoluta crença de que a 
convocação que faz à comunidade para que esta resista seja a única saída para o “estado 
catastrófico” do mundo (TARKOVISKI, 2010, p. 246). O discurso final de Domenico se insere 
na fronteira entre o “marginal” e a multidão de pessoas “normais”, que observa de forma atônita 
e estática a fala de Domenico, tido por aqueles como mais um “louco”, que ousa se levantar 
diante da sociedade e se fazer ouvir com o seu ato final. Com esta ação derradeira, Domenico 
encarna os princípios fundamentais da parresía cínica, sendo o “homem errante”, o “homem que 
não tem nenhuma inserção, não tem casa nem família, nem lar nem pátria” (FOUCAULT, 2011, 
p. 148), que assume a total responsabilidade pelo mundo e pelas pessoas ao exercer a sua 
coragem de dizer a verdade em uma tentativa de “bloquear, com os seus próprios esforços, com 
exemplo do seu próprio sacrifício , o caminho pelo qual a humanidade se precipita 
irracionalmente rumo à própria destruição” (TARKOVSKI, 2010, p. 250). Segue um trecho do 
discurso final de Domenico que ilustra essas noções:  

Devemos ouvir as vozes que parecem inúteis [...] Precisamos encher os olhos e as orelhas daquelas 

coisas que existem no início de um grande sonho. Todos devem gritar que construiremos uma pirâmide. 

Não importa se não a construirmos! [...]E vocês sãos, o que significa sua saúde? Todos os olhos do 

mundo veem o precipício em que estamos caindo. A liberdade é inútil se não tem coragem de olhar 

com os olhos da cara, e de comer conosco, e de beber conosco,e de dormir conosco. Os assim 

chamados sãos foram os que conduziram o mundo para a catástrofe. [...]A sociedade deve se unir 

novamente e não continuar fragmentada. Vamos observar a natureza, pois a vida é simples, devemos 

voltar ao começo, ao ponto onde pegaram o caminho errado. Devemos voltas às bases principais da 

vida, sem sujar a água. Que raio de mundo é esse, se um louco lhes diz que devo envergonhar-me! 
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 É importante destacar que a “verdade” expressada tanto pelo personagem de Domenico, 
quanto na exposição da Parresía em Foucault, não possui um valor de dogmatismo vertical, de 
uma verdade única a ser imposta à humanidade. Afirmar isso seria reforçar a ideia de um sujeito 
cujos anseios egoístas são colocados em primeiro plano como molde da sociedade, o que não 
poderia ser mais oposto aos objetivos da filmografia de Tarkovski e da filosofia de Foucault. A 
diferença aqui é que na coragem da verdade parresiástica o ato de fala se realiza no próprio ato, 
estabelecendo uma simultaneidade entre movimento e fala, tornando a linguagem inseparável da 
ação. É a verdade não como mera oposição ao erro, ou uma adequação a um objeto exterior, 
mas como uma prática discursiva cuja potência se encontra no “teor da verdade”, no sentido 
intrínseco ao que está sendo dito (ZOURABICHVILI, 2016, p. 58). Isto é marcado, sobretudo 
no personagem de Domenico, pela harmonia entre o dizer-a-verdade e o modo de vida de quem 
a fala – outro traço característico da parresía dos cínicos.  

 Com isso, podemos caracterizar Domenico, entre outros personagens de Tarkovski, com 
o que Foucault chama de “mártir da verdade”, que dá o testemunho da verdade na manifestação 
de sua própria existência, tornando o próprio corpo da verdade visível com sua “presença 
imediata, brilhante e selvagem da verdade”. (FOUCAULT, 2011, p. 152).  

!
A luz imanente em Tarkovski 

 O filósofo russo Igor Evlampiev identifica que tanto nos filmes de Tarkovski, quanto no 
seu trabalho fotográfico com polaroides, há um trabalho com a luz que expõe de maneira 
significativa as suas principais teses. Em um artigo intitulado “A luz como metáfora de Deus em 
Tarkovski”, Evlampiev (2016) analisa que há uma tendência na obra do cineasta russo de criar 
imagens com uma iluminação difusa e opaca, cuja intenção é dissolver a separação entre 
homem e mundo. Ao mesmo tempo, ele observa que o diretor faz pouco uso de cenas em 
ambientes ensolarados, que, quando surgem, trazem consigo uma ideia de sonho, esperança ou 
idealização da infância. De acordo com o autor, a preferência de Tarkovski por uma iluminação 
difusa representa, portanto, a ausência de um poder divino que subjuga a existência. Para 
fortalecer essa relação, o filósofo destaca a ligação que o cineasta russo tinha com o Hesicasmo, 
doutrina surgida no século XV, no Bizâncio, que exerceu grande influência sobre diversos 
artistas russos. De acordo com essa doutrina, a presença de Deus no mundo acontece de uma 
maneira oculta, através de suas energias, que podem ser potencializadas e, consequentemente, 
transformar o ser humano através de uma concentração espiritual (EVLAMPIEV, 2016, p. 338). 
No entanto, Tarkovski não acredita que forças divinas e criativas, caso existam, se manifestem 
através de um Deus todo-poderoso “fora deste mundo”:     

O cineasta concebe que, de fato, as forças divinas, se presentes no mundo, não são predominantes, 

figurativamente falando[.... ]Tarkovski retrata um mundo no qual não há um explícito poder divino ao 

qual toda a existência é subjugada. Forças criativas e transformadoras estão embutidas na própria 
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existência, mas elas não são percebidas e ainda não agem como deveriam. Para que essas forças 

começassem a agir, seria necessário que a pessoa, antes de tudo, as descobrisse dentro de si mesma. 

(EVLAMPIEV, 2016, p. 337)  

 Quando Foucault se lança sobre o estudo das práticas de liberdade na Antiguidade, 

percebemos um semelhante investimento ao de Tarkovski para se pensar a instauração de um 
novo mundo através de práticas de reavaliação e vigilância da nossa existência, mas sem 
apontar para uma transcendência. Trata-se de uma ética da imanência. Frédéric Gros afirma que 
“o que Foucault encontra no pensamento antigo é a ideia de inscrever uma ordem na própria 
vida, mas uma ordem imanente, que não seja sustentada por valores transcendentais ou 
condicionada do exterior por normas sociais” (2011, p. 479).  

 Mas essa ética deve ser pensada de uma maneira oposta a uma ideia narcísica. O 
cuidado de si é uma prática necessariamente atravessada pela presença do outro. Podemos fazer, 
então, uma articulação entre o que Tarkovski entende por uma ética do sacrifício com o que 
Foucault propõe como uma ética da alteridade através do cuidado de si. Ou como destaca Gros, 
“a ‘verdadeira vida’, a vida que se submete à prova da verdade, não pode deixar de aparecer, aos 
olhos de todos, como uma vida outra: em ruptura e transgressiva” (GROS, 2011, p. 316). A 
possibilidade de uma “vida outra”, isenta da promessa de um mundo fora deste, pressupõe, 
portanto, uma expressão de verdade que vibre, “através da própria vida e da palavra, o brilho de 
uma alteridade” (GROS, 2011, p. 316). 

 À luz do que foi dito até então, se vimos que Tarkovski faz seus personagens travarem 
cruzadas espirituais e encarnarem na espessura da própria vida o processo pelo qual edificam as 
suas verdades até as últimas consequências – como nos citados exemplo de parresía –, podemos 
observar que o processo de criação artística do cineasta russo está intimamente ligado à verdade 
dos seus heróis. “A verdadeira imagem artística fundamenta-se sempre numa ligação orgânica 
entre ideia e forma”, afirma ele (TARKOVSKI, 2010, p. 26). Dizendo de outra forma, a busca 
por uma harmonização no mundo que Tarkovski imprime em seus personagens obedece ao 
mesmo rigor e responsabilidade com que Tarkovski busca um ideal artístico. Portanto, se 
afirmamos que o próprio Tarkovski passa por um processo de subjetivação de produção de 
verdade através do seu dever artístico, vemos que o processo em que se insere não busca 
desvelar algo “de fora”, nem determinar verdades transcendentes. A sua forma de parresía se 
manifesta através da expressão que lhe é própria – fazer cinema.  

 Assim, se há ao longo da história do pensamento um certo sequestro da espiritualidade 
pela obediência a uma religiosidade normativa, por um lado, e pelo avanço feroz da tecnologia e 
do mundo materialista, por outro. Tarkovski não oferece conforto, tampouco estabelece uma 
verdade a ser seguida. Devemos descobrir por nós mesmos as forças necessárias para exercer a 
liberdade, entendo-a sempre como operação, processo, prática. Jamais como um lugar a se 
chegar. O que Tarkovski nos oferece é uma sugestão do processo de veridicção em que ele se 
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envolveu. A luz brilhante que surge iluminando a árvore infrutífera no último plano de sua obra, 
abrindo uma fonte de vida diante do imponderável, nos dá o testemunho de sua jornada. A arte é 
o seu sacrifício. A arte é sua salvação.  
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