EDITORIAL
A Revista Lampejo – Revista de Filosofia e Cultura lança o seu décimo segundo volume. Como
de costume, a edição não tem um tema propriamente definido, dando assim mais espaço aos
diversos artigos que recebemos de modo fluxo contínuo. A presente edição conta com 17 artigos,
um ensaio, uma tradução, um ensaio fotográfico e o dossiê “Pensamento nômade”, feito em
homenagem ao professor Daniel Lins. Sempre prezando pela relação da própria filosofia com
outros campos do saber, a revista traz diversos artigos com temas distintos, desde uma análise
lógica de Epicuro à uma leitura do destino da internet, desde o belo em Schopenhauer à uma leitura
de composições de sambistas.
Normalmente os editoriais discorrem sobre a edição que está sendo lançada e falam sobre
cada artigo que se apresenta, no entanto, queremos aqui ressaltar alguns pontos da própria revista,
que não deixa de falar indiretamente de cada artigo que é aceito para publicação nesta, ou seja,
dos valores que preza a Lampejo.
É sempre interessante e importante lembrar que a Lampejo se encontra no momento em
seis Qualis pela plataforma Sucupira, que são: Filosofia (B4), Linguística e Literatura (B1),
Interdisciplinaridades (B4), Psicologia (B4), Educação (C), e Planejamento Urbano e
Regional/Demografia (B5). Ou seja, a revista preza pela ramificação do próprio conhecimento, que
não seria propriamente algo rígido, mas que se dissipa, e que não importa de onde venha qualquer
inquietação ou reflexão, mas que ela seja possível e passível de experienciar, de alguma forma,
expressá-la, mesmo não sendo em forma de um artigo dito propriamente “científico”.
Fazemos o que fazemos pela possibilidade da invenção, por dar voz a perspectivas, por no
fundo, também podermos nos surpreender com aquilo que não nos aparece de imediato, e que
carece de certa mediação. A surpresa da escrita, do pensamento, da experiência, é o que nos
subjetiva e nos objetiva, é o que faz a Lampejo de algum modo, mover-se. É assim, a nossa tentativa
de potencializar experiências e experienciar potências.
A exploração de outros tipos de textos é também um intuito da revista, e uma questão

valorizada, para que o próprio “saber” filosófico, ou experiência filosófica seja possível de ser posta.
A questão para nós da Lampejo, parece se apresentar de novo com uma questão nietzscheana, ou
seja, com que valor as revistas de filosofia no Brasil trabalham ou dialogam? A quem, nós,
acadêmicos, estamos falando, ou a quem os nossos discursos estão servindo? Do que falamos
quando falamos de filosofia no Brasil? Se o intuito de revistas é publicizar e expor o conhecimento
filosófico, como podem então as próprias revistas irem além do bem e do mal? Como elas podem
potencializar e agenciar conhecimentos e experiências?
Caro leitor e leitora, ficam aqui algumas das nossas várias, diversas, múltiplas perspectivas
e o nosso desejo de uma boa e interessante leitura.
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A vida em Kant, em Schopenhauer e em Nietzsche, pp. 07-34

A VIDA EM
KANT, EM
SCHOPENHAUER
E EM NIETZSCHE
Dr. Leandro José Rocha1, Dr. Luan Corrêa da Silva2 e Dr. Sandro Luiz Bazzanella3
RESUMO: O objetivo do presente artigo é examinar as perspectivas do debate em torno da vida em
Kant, em Schopenhauer e em Nietzsche, para constatar as nuances e os possíveis desdobramentos
do debate. Para além das distinções em cada um dos autores analisados, pode-se partir do
pressuposto de que o debate em torno da vida se configura como um pano de fundo do pensamento
desses autores. A consideração sobre a “vida” não é, para eles, um mero acréscimo agregado ao
posicionamento deles acerca de outros temas, e sim como um órgão é para um organismo, em que
a parte é pensada em função do todo e o todo em função das partes, não obstante a escassez de
maiores esclarecimentos sobre a vida como pauta explícita de reflexão nesses filósofos.
PALAVRAS-CHAVE: Vida; Kant; Schopenhauer; Nietzsche.
THE LIFE IN KANT, IN SCHOPENHAUER AND IN NIETZSCHE
ABSTRACT: The aim of this paper is to examine the perspectives of the life debate in Kant,
Schopenhauer and Nietzsche, to find nuances and possible ramifications of the debate. Beyond the
1 Leandro J. Rocha é professor e pesquisador, doutor em Ontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina
(Florianópolis/Brasil). Neste artigo é responsável em especial pela seção sobre Kant. E-mail: r.leandro@live.com
2 Luan Corrêa da Silva é graduado, Mestre e Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Atualmente bolsista de Pós-doutorado CAPES/PNPD da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Neste artigo é
responsável em especial pela seção sobre Schopenhauer. Contato: luanbettiol@gmail.com
3 Sandro Luiz Bazzanella é graduado em Filosofia pela Faculdade de Ciências e Letras Dom Bosco/ RS, 1989; Mestre
em Educação e Cultura pela UDESC, 2003; Doutor em Ciências Humanas pela UFSC, 2010. Neste artigo é responsável
em especial pela seção sobre Nietzsche. Contato: sandro@unc.br

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

7

A vida em Kant, em Schopenhauer e em Nietzsche, pp. 07-34
distinctions in each of the authors analyzed, it can be assumed that the debate around life is
configured as a background of the authors' thinking. The consideration of "life" is not for them
merely an addition to their position on other subjects, but rather as an organ is for an organism, in
which the part is thought in function of the whole and the whole in function of the parties, despite
the scarcity of elucidation about life as an explicit agenda for reflection in these philosophers.
KEYWORDS: Life; Kant; Schopenhauer; Nietzsche.
I. INTRODUÇÃO
Propor a vida como pauta de uma discussão se justifica tendo em vista que tanto nas ciências
quanto na filosofia “não dispomos de um conceito de vida que unifique a multiplicidade de
significados e atribuições que o termo vida assume na cultura ocidental. Assim, o vocábulo vida
caracteriza-se por uma polissemia”4. Mesmo a apropriação da vida enquanto disciplina científica, a
biologia, pode soar estranha, se consideramos que a vida não pode ser identificada, como tal, em
um tempo e em um espaço. Ou seja, percebemos na intuição sensível seres vivos, mas não a vida.
Com efeito, “até o fim do século XVIII a vida não existe. Apenas existem seres vivos” 5. As
chamadas “ciências da vida”, incorreriam, de saída, em um problema, pois, "na medida em que elas
têm a ver com a vida, não são ciências, e, na medida em que são ciências, não têm a ver com a vida.
[...] as ciências da vida seriam, portanto, um absurdo"6. De forma geral, “a pergunta ‘o que é vida?’
é uma armadilha linguística. Para respondê-la de acordo com as regras gramaticais, devemos
fornecer um substantivo, uma coisa. Mas a vida na Terra assemelha-se mais a um verbo”7, ou, ainda,
a uma vivência da vida8.
Não se pretende, neste artigo, uma exposição acabada do problema da vida a partir do final
do século XVIII. Nosso propósito é, antes, oferecer um ponto de partida, em três abordagens
bastante peculiares, que sirva de alicerce para o debate em torno desse conceito. Estas abordagens

4

BAZZANELLA, Sandro Luiz. A centralidade da vida em Nietzsche e Agamben frente à metafísica ocidental e a biopolítica
contemporânea. Tese (doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Orientador: Selvino José Assmann. Florianópolis,
2010, p. 23.
5
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das Ciências Humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1966,
p. 75.
6
ZÖLLER, Günter. Uma "ciência para deuses" - As ciências da vida na perspectiva de Kant. In. MARQUES, Ubirajara
Rancan de Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 107.
7
MARGULIS, Lynn. O que é vida? Tradução Vera Ribeiro. Revisão técnica e apresentação de Francisco M. Salzano. Rio
de Janeiro Ed., 2002, p. 28.
8
BATTAGLIA, Fiorella, Leben als Erleben. Sechs Funktionen des phänomenalen Erlebens bei Kant. In. M. JUNG et al.
(eds.), Funktionen des Erlebens. Neue Perspektiven des qualitativen Bewusstseins. De Gruyter: Berlin, 2009, p. 255.
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possuem, entre elas, muitas diferenças, que o leitor deve sempre considerar, mas possuem também
semelhanças, a começar pela relevância atribuída à vida, em sua relação com as ciências.
II. SOBRE ALGUMAS DAS DEFINIÇÕES DE “VIDA” NA OBRA DE KANT
Abordar a vida em Kant propiciaria abordar também o debate em torno de organismo, de força
(fundamental, formadora, vital), de natureza, entre outras temáticas que são caras a Kant e ao
contexto do debate que remete ao esboço do nascimento da biologia. Contudo, tendo em vista a
proposta geral do artigo, nessa seção, a abordagem consistirá em expor uma leitura possível desse
conceito no pensador, em comentar as principais definições de vida em Kant, bem como, em
esclarecer o que entendo ser uma confusão comum entre alguns comentadores com relação a uma
das definições de vida em Kant, a da KpV. Antes, no entanto, saliento desde já que, para Kant, os
animais podem ser pensados como se fossem vivos, como se com eles (enquanto matéria) estivesse
em relação um ser de natureza espiritual. Contudo, "é a vida puramente espiritual que é a vida
originária e propriamente dita"9. Kant não pensa que a matéria por si só possa ser viva, nem como
se. Para ele, "a vida animal é apenas uma vida derivada e limitada. Portanto, o nascimento não é um
começo da vida em geral, mas apenas da vida animal"10.
Molina sugere que, em Kant, o debate em torno do termo vida se dá a partir do uso desse
termo em três sentidos: um sentido prático, um biológico e um estético. O primeiro caso “se refere
eminentemente à vida humana e a sua capacidade de atuar voluntariamente"11, vinculando a vida
com a capacidade de desejar, tanto em sua forma superior, quando determinada pela razão, quanto
em sua forma inferior, quando determinada pelas inclinações12. O segundo caso se refere “à maneira
com que Kant descreve a vida em seu nível primordial, a saber, como organismos”13. Já o terceiro
caso que Molina identifica em Kant é “referido especialmente ao sentimento de vivificação que [...]
experimentamos ante a beleza, mas também [...] relacionado com o sentimento espiritual que

9

KANT, I. Refl. 4240. Apud LEBRUN, Gérard. Kant e o Fim da Metafísica. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2ª
Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 740.
10
KANT, I. Refl. 4240. Apud LEBRUN, Gérard. Kant e o Fim da Metafísica. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2ª
Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 740.
11
MOLINA, Eduardo. Sentimiento de la vida y autoconciencia en Kant. Anuario filosófico 48/3 – Universidad de
Navarra, Navarra, 2015, pág. 495.
12
MOLINA, Eduardo. Sentimiento de la vida y autoconciencia en Kant. Anuario filosófico 48/3 – Universidad de
Navarra, Navarra, 2015, p. 497.
13
MOLINA, Eduardo. Sentimiento de la vida y autoconciencia en Kant. Anuario filosófico 48/3 – Universidad de
Navarra, Navarra, 2015, p. 496.
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experimentamos ante o sublime”14. Zammito sugere que “a vida, para Kant, é uma propriedade de
uma vontade inteligente, a capacidade de escolher, de agir. É a liberdade de vontade, em sua
atualidade: Willkür”15. Já Caygill também divide em três grupos os usos de Kant do termo vida,
embora não nos mesmos grupos sugeridos por Molina. Para Caygill, o primeiro grupo se refere ao
valor da vida, o segundo grupo perpassa pelo que ele chama de uma "complexa relação entre o
corpo, o mundo exterior e o Gemüt”16, e o terceiro se refere à “vida em termos dos ‘produtos
organizados’ da natureza”17.
Minha compreensão sobre o conceito de vida em Kant é a de que as representações
provocam um posicionamento de atividade ou passividade da alma do animal vivo, de acordo com
a concordância da representação com o propósito da natureza. A alma determina as suas forças no
sentido de: 1. manter o estado presente, o que no corpo do animal é sentido como um prazer, ou 2.
de rejeitar esse estado, atividade essa da alma que no corpo é sentida como um desprazer, para sair
do presente estado, num constante jogo entre prazer e desprazer que ocupa a “vida” do animal. É
nesse sentido que entendo a vida como uma faculdade ou capacidade de ação. Seria essa a ação
conforme as representações.
No texto Primeiros Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, de 1786, há uma
abordagem de vida que comentadores como Santos destacam como sendo "uma das mais explícitas
definições que o filósofo deu da vida, no conjunto de seus escritos"18:
Vida chama-se o poder [Vermögen] de uma substância para se determinar a agir a partir de
um princípio, ˂o poder˃ de uma substância finita para se determinar para a mudança, e de
uma substância material para se determinar ao movimento ou ao repouso como mudança
do seu estado. Ora, nós não conhecemos nenhum outro princípio de uma substância para
mudar o seu estado, a não ser o desejar e, em geral, nenhuma outra atividade a não ser o
pensar com o que dele depende, o sentimento do prazer ou desprazer e o desejo ou querer.19
14

MOLINA, Eduardo. Sentimiento de la vida y autoconciencia en Kant. Anuario filosófico 48/3 – Universidad de
Navarra, Navarra, 2015, p. 496.
15
Zammito não parece estar preocupado, ao menos nessa abordagem, em posicionar os animais irracionais nessa
discussão com relação à vida. Nas palavras de Zammito (p. 295): "Life, for Kant, is the property of an intelligent will,
the capacity to choose, to act. It is freedom of will in its actuality: Willkür, in Kant's precise sense. The feeling of life,
therefore, is the awareness of our empirical freedom, our status as practically purposive in the woeld of sense.
Pleasure, in that context, is either what fosters our consciousness of this freedom, or what accompanies and
underscores its efficaciousness. In either case, pleasure is bound up with the materiality of man, his capacity to sense,
his bodily existence". Cf. ZAMMITO, John H. The Genesis of Kant's Critique of Judgment. University of Chicago Press,
1992.
16
CAYGILL, Howard. Dicionário Kant. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 317.
17
CAYGILL, Howard. Dicionário Kant. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 317.
18
SANTOS, Leonel Ribeiro dos. A formação do pensamento biológico de Kant. In. MARQUES, Ubirajara Rancan de
Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 45.
19
KANT, I. Apud. SANTOS, Leonel Ribeiro dos. A formação do pensamento biológico de Kant. In. MARQUES,
Ubirajara Rancan de Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 45/6. Optei por utilizar a
tradução de Santos dessa passagem do MAN. O leitor poderá encontrar a mesma passagem também em inglês na
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Segundo Kant, “se buscamos a causa de uma mudança qualquer da matéria na vida, temos
logo de a procurar numa outra substância diferente da matéria, embora com ela conexa” 20. Assim,
já está dito que essa capacidade deve ser buscada para além da corporalidade do animal. Aquilo que
seria o responsável pelo movimento de manter ou rejeitar um estado não é o próprio corpo, apesar
de essa ação ser concretizada no corpo. Nesse sentido, os “fundamentos de determinação e ações
não pertencem às representações dos sentidos externos em por conseguinte, também não às
determinações da matéria enquanto matéria21”. São fundamentos de determinação e ações dessa
substância imaterial, mas, que estão relacionadas, no entanto, com a matéria, ou ainda, com o corpo
do animal, uma vez que todo o prazer e dor são sentidos no corpo do animal22. Nessa perspectiva,
essa outra substância diferente da matéria é que teria a capacidade de se determinar à mudança por
meio do desejo, como princípio interno, ou seja, somente se poderia pressupor vida na matéria se
pressuposta também uma substância imaterial relacionada a ela, uma vez que “toda a matéria
enquanto tal é desprovida de vida”23.
Entre as principais definições de vida em Kant pode-se considerar as seguintes: a "vida
repousa sobre a capacidade interna de se determinar a si mesma segundo o arbítrio"24, é "a faculdade
de uma substância para se determinar a agir a partir de um princípio"25 (desejar), de "se determinar para
a mudança"26, de "se determinar ao movimento ou ao repouso como mudança"27, e, ainda, a definição

tradução do MAN de 2004 da Cambridge Edition na p. 83 e, no original, na Edição da Academia (AA), no Livro 04, p.
544.
20
KANT, I. MAN. AA, 04: 544: 17-19. Cf. também KANT, I. Metaphysical foundations of natural science. Trans. and ed.
by Michael Friedman. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 83-84.
21
KANT, I. Apud. SANTOS, Leonel Ribeiro dos. A formação do pensamento biológico de Kant. In. MARQUES,
Ubirajara Rancan de Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 45/6; KANT, I.
Metaphysical foundations of natural science. Trans. and ed. by Michael Friedman. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, p. 83; KANT, I. MAN. AA, 04: 544: 14-16.
22
Cf. KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forence Universitária, 2010, p. 179.
23
KANT, I. Apud. SANTOS, Leonel Ribeiro dos. A formação do pensamento biológico de Kant. In. MARQUES,
Ubirajara Rancan de Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 45/6; KANT, I.
Metaphysical foundations of natural science. Trans. and ed. by Michael Friedman. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, p. 83; KANT, I. MAN. AA, 04: 544: 16
24
KANT, I. Sonhos de um visionário explicados por sonhos da metafísica. Tradução de Joãosinho Beckenkamp. In.
KANT, Immanuel. Escritos pré-críticos. São Paulo: Editora da UNESP, 2005, p. 156 (nota).
25
KANT, I. Sonhos de um visionário explicados por sonhos da metafísica. Tradução de Joãosinho Beckenkamp. In.
KANT, Immanuel. Escritos pré-críticos. São Paulo: Editora da UNESP, 2005, p. 156 (nota).
26
KANT, I. Apud. SANTOS, Leonel Ribeiro dos. A formação do pensamento biológico de Kant. In. MARQUES,
Ubirajara Rancan de Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 45/6. KANT, I.
Metaphysical foundations of natural science. Trans. and ed. by Michael Friedman. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, p. 83.
27
KANT, I. Apud. SANTOS, Leonel Ribeiro dos. A formação do pensamento biológico de Kant. In. MARQUES,
Ubirajara Rancan de Azevedo (Org.). Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 45/6; KANT, I.
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da KpV, que define a vida como a "faculdade de um ente de agir segundo leis da faculdade de
apetição"28. Entendida nesses termos, com exceção da definição da KpV, que considero parcial, não
vejo diferença significativa entre elas e ainda outras definições de vida que encontramos em Kant.
Um ponto que quero chamar a atenção aqui, com a consideração de que a definição da KpV
é parcial é referente a uma divergência de minha interpretação dessas passagens com relação a
outros comentadores, como Molina. Entendo que Kant distingue a vida da faculdade de apetição e
chega a citar, por vezes, junto com a definição de vida, também uma definição de apetição e,
inclusive, uma definição de prazer, em uma frase antes ou em uma frase depois. A vida está
relacionada com a faculdade de apetição, bem como, está relacionada com o prazer, mas não se
confunde nem com um, nem com o outro. No caso da vida e da faculdade de apetição, saliento a
compreensão de que determinar as forças e ser causa da efetividade dos objetos são distintos.
Na Metafísica dos Costumes, lê-se uma das mais conhecidas definições de vida em Kant: “a
faculdade de um ser de agir conforme suas representações chama-se vida”29, passagem sobre a qual
Lebrun menciona: “será sempre essa a definição kantiana de vida”30. A passagem da MS mencionada
é imediatamente precedida da seguinte definição da faculdade de apetição: "a faculdade de
apetição é a faculdade de, por meio de suas representações, ser causa dos objetos dessas
representações"31.
Diante disso, saliento que o termo ação pode ser entendido como a determinação das
forças. A ação, como determinação das forças por parte da alma pode ser simplesmente uma
determinação das forças no sentido de manter o estado presente (implicando prazer) ou de
determinar as forças em perspectiva contrária ao presente estado (implicando desprazer), mas isso
talvez não implique necessariamente em causar o objeto apetecido. A diferença entre a definição
de vida e a de faculdade de apetição mencionada pode até não parecer significativa, mas foi

Metaphysical foundations of natural science. Trans. and ed. by Michael Friedman. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, p. 83.
28
KANT, I. Crítica da Razão Prática. Edição bilíngue. Tradução de Valerio Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.
29. Na Edição da Academia a passagem encontra-se em KANT, I. KpV. AA 05: 9 n.
29
KANT, I. Metafísica dos costumes. Tradução [primeira parte] Clélia Aparecida Martins; [segunda parte] Bruno Nadai,
Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco,
2013, p. 22. No original, se lê: “Das Vermögen eines Wesens, seinen Vorstellungen gemäß zu handeln, heißt das
Leben” (KANT, I. MS. AA 06: 211.08-09).
30
LEBRUN, Gérard. Kant e o Fim da Metafísica. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2ª Ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 338.
31
KANT, I. Metafísica dos costumes. Tradução [primeira parte] Clélia Aparecida Martins; [segunda parte] Bruno Nadai,
Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco,
2013, p. 22.
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suficiente para Kant anotar de forma diversa as duas definições, uma logo após a outra, ao menos
em oportunidades como na KpV e também na MS.
Na segunda Crítica menciona-se a definição de que a “vida é a faculdade de um ente de agir
segundo leis da faculdade de apetição”32. Entendo que essa definição se diferencia da definição da
MS tendo em vista a referência às leis da faculdade de apetição. Assim entendida, a definição de vida
da KpV parece privilegiar apenas um dos três modos a partir do qual se mantêm ou se rejeita dada
representação33, o modo relacionado ao bom em si, à liberdade, por fazer referência a leis da
faculdade de apetição, sendo que “a lei contém o imperativo do que deve acontecer (do fim)”34.
Assim, de acordo com essa definição de vida, não se trata também de um mero desejo, nem de mera
contemplação desinteressada da existência do objeto, mas sim do emprego de força para produzir
o objeto da representação.35
Essa limitação dessa definição em referência a outras se deixa ainda mais notar pela
definição de prazer que consta logo após a definição de vida e de faculdade de apetição nessa mesma
página da KpV, onde o prazer é entendido como sendo “a representação da concordância do objeto
ou da ação com as condições subjetivas da vida, isto é, com a faculdade de causalidade de uma
representação com vistas à efetividade de seu objeto (ou da determinação das forças do sujeito à
ação de produzi-lo)”36. Nesse caso, que entendo estar restrito ao bom em si o prazer está relacionado
com a representação da concordância de um objeto apetecido com a efetivação dele. Mas, essa não
é a única espécie de prazer possível. Saliento essa observação tendo em vista aqui, além da
consideração de que a definição mencionada da KpV é parcial, também a aceitação de outras
espécies de prazer, como a relacionada aos juízos estéticos, nos quais a existência do objeto de

32

KANT, I. Crítica da Razão Prática. Edição bilíngue. Tradução de Valerio Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.
29. KANT, I. KpV. AA 05: 9 n.
33
Me refiro aqui aos três modos de comprazimento, expostos no início da KU.
34
“A regra concerne somente ao modo como aquilo que se quer deve acontecer; a lei contém o imperativo do que deve
acontecer (do fim); a máxima é a lei subjetiva, isto é, aquilo que a gente propôs universalmente a si mesmo de fazer”
(KANT, I. Ref. 5237. Tradução de Valerio Rohden. In. KANT, I. Crítica da Razão Prática. Edição bilíngue. Tradução de
Valerio Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 582).
35
A não observação da limitação dessa passagem leva comentadores como Molina a sugerirem (2015, p. 497) que o
conceito de vida "se define com toda precisão na Crítica da Razão Prática, onde se vincula a vida com a faculdade de
desejar". Cf. MOLINA, Eduardo. Sentimiento de la vida y autoconciencia en Kant. Anuario filosófico 48/3 – Universidad
de Navarra, Navarra, 2015.
36
KANT, I. Crítica da Razão Prática. Edição bilíngue. Tradução de Valerio Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.
29; KANT, I. KpV. AA 05: 9 n. Pelo que me foi dado pesquisar, essa expressão subjective(n) Bedingungen des Lebens não
parece ter sido empregada em outra oportunidade por Kant, carecendo eu de uma maior fundamentação para sugerir
de forma satisfatória uma compreensão do que seriam essas condições subjetivas da vida da qual fala o excerto para
além do que ali já é explicitado.
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representação não interessa. Na Introdução à Metafísica dos Costumes Kant já havia mencionado que
“pode haver um prazer que não esteja unido a nenhum desejo do objeto, e sim à mera representação
que se tem de um objeto (não importando se o objeto dela existe ou não)” 37. Após a definição de
vida mencionada na Introdução à MS, o filósofo acrescenta que ao desejo (Begehren) do objeto está
unido o sentimento de prazer e desprazer, mas que pode haver prazer e desprazer não unido ao
desejo de um objeto, que seria o caso dos juízos estéticos de gosto. O sentimento de prazer e
desprazer também não seria necessariamente precedente ao desejo, isso se podendo dar no caso
do agradável, mas não no caso do bom em si, no qual o sentimento é uma consequência não
visada38. Assim, entendo que a definição de vida e de prazer citadas a partir da KpV concordam entre
si e são parciais em relação às definições de vida e de prazer citadas a partir da MS.
No §60 da Antropologia, Kant menciona que “a vida [do animal] é, como também já haviam
notado os médicos, um jogo contínuo de antagonismo”39, antagonismo esse entre deleite e dor, ou,
ainda, prazer e desprazer. Essa passagem apresenta a concepção de jogo (Spiel). Kant entende o jogo
como uma “ocupação que é agradável por si própria”40 e não pela sua finalidade. Kant chega a
mencionar que entre jogadores (em se tratando de jogo de sorte), pensa-se que um está a jogar
contra o outro, “porém, na realidade, é a natureza que joga com ambos”41, pois o entreter em si, a
simples cambiante alternância de sensações promove o sentimento de vida, para além do resultado
final do jogo42. Já com relação ao jogo com ideias estéticas, haveria um entreter das faculdades da
alma (razão, entendimento, imaginação), que são postas em jogo pelas representações43. Nesse jogo,

37

KANT, I. Metafísica dos costumes. Tradução [primeira parte] Clélia Aparecida Martins; [segunda parte] Bruno Nadai,
Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco,
2013, p. 22.
38
Cf. KANT, I. Metafísica dos costumes. Tradução [primeira parte] Clélia Aparecida Martins; [segunda parte] Bruno
Nadai, Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São
Francisco, 2013, p. 22 – 26, bem como o §2 da KU em KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António
Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro: Forence Universitária, 2010, p. 49 – 50.
39
KANT, I. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Tradução de Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras,
2006, p. 128.
40
KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro: Forence
Universitária, 2010, p. 150.
41
KANT, I. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Tradução de Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras,
2006, p. 172.
42
Cf. KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forence Universitária, 2010, p. 176.
43
“As faculdades de conhecimento, que por meio dessa representação são postas em jogo, estão em um livre jogo,
porque nenhum conceito determinado limita-as a uma regra de conhecimento particular. Portanto, o estado de ânimo
nessa representação tem que ser o de um sentimento de jogo livre das faculdades de representação em uma
representação dada para um conhecimento em geral” (KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António
Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro: Forence Universitária, 2010, p. 62).
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haveria uma harmonia entre as faculdades, ou seja, quando uma das faculdades não determina as
demais, seja por uma ideia ou um conceito. Assim, elas permanecem em um jogo livre e
indeterminado, jogo esse que é condição indispensável para os juízos estéticos de gosto. Durante tal
jogo, haveria também uma promoção do sentimento de vida.
Kant nega a possibilidade de sentirmos a vida mesma, uma vez que ela seria uma ação de
uma substância imaterial, apesar de relacionada necessariamente com a matéria, mas sugere que
nos é possível sentirmo-nos vivos: “não sentimos a própria vida, porém [sentimos], a sua promoção
ou obstáculo”44. A vida se ocuparia da alternância entre prazer e desprazer, e entre desprazer e
prazer, isso é o que se pode sentir da vida. Sentir dor, ou ainda, sentir desprazer impeliria o animal
(racional e irracional) a buscar sair do estado no qual se encontra, para além de saber de antemão
em qual estado ingressaria. Sentir deleite, ou ainda, prazer, estimularia o animal a conservar seu
estado atual, o que, contudo, não consegue fazê-lo durar, pois o sentimento de desprazer retorna
constantemente.45 A promoção da vida possível de ser sentida consiste na própria alternância, e não
somente na concretização da ação de mudar de um possível estado de desprazer para um estado de
prazer. Segundo Kant, “a relação das representações com as forças ativas do sujeito, para manter
ou produzir a mesma representação, é o sentimento de prazer”46. A vida, ocupada entre a
alternância do desprazer para o prazer e do prazer para o desprazer não implica a capacidade de o
sujeito realizar o objeto do prazer, tão somente a capacidade (original da alma)47 de sentir e, a partir
disso, rejeitar ou manter uma representação, de acordo com esse sentir. Segundo Kant, “a relação
com a força ativa para realizar o objeto do prazer <é> a faculdade de apetição”48.
Ainda, o que deleita não seria o “que promove o sentimento da vida. A dor também o
promove, mas nela se trata de um sentimento do obstáculo da vida”49. Nessa perspectiva, a dor (ou,

44

KANT, I. Refl. 561. Tradução provisória de Valerio Rohden e Daniel Omar Perez. No original se lê: “Das Leben selbst
fühlen wir nicht, sondern die Beforderung oder Hindernis desselben” (KANT, I. Refl. AA 15: 244.03-04).
45
KANT, I. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Tradução de Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras,
2006, p. 128.
46
KANT, I. Refl. 556. Tradução provisória de Valerio Rohden e Daniel Omar Perez. No original se lê: “Das Verhaltnis der
Vorstellungen zu den thatigen Kräften des subiects, um dieselbe Vorstellung zu erhalten oder hervorzubringen, ist das
Gefühl der Lust” (KANT, I. Refl. AA 15: 241.14-16).
47
Cf. Refl. 158a (KANT, I. Ref. AA. 15: 57. 04-19). Cf. também, sobre o contexto dessa discussão referente a faculdades
básicas da alma, a abordagem de Falduto no item 1.3 The 1773/1775 Berlin Academy Prize Competition: Examen des
deux facultés primitives de l’ame, celle de connoître et celle de sentir, em FALDUTO, Antonino. The Faculties of the
Human Mind and the Case of Moral Feeling in Kant’s Philosophy. Berlín/Boston, De Gruyter (KantstudienErgänzungshefte), 2014.
48
KANT, I. Refl. 556. Tradução provisória de Valerio Rohden e Daniel Omar Perez. No original se lê: “Das Verhaltnis zur
thatigen Kraft, um das obiect der Lust zu actuiren, das Begehrungsvermögen” (KANT, I. Refl. AA 15: 241.16-17).
49
KANT, I. Refl. 582. Tradução provisória de Valerio Rohden e Daniel Omar Perez.
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ainda, o desprazer) tem uma função importante na ação da qual se ocupa a vida. Na Antropologia,
Kant menciona que “a dor é o estímulo da atividade e nesta sentimos primeiramente nossa vida;
sem ela haveria ausência de vida”50. O estado de dor serviria como um estímulo (aguilhão, acicate,
Stachel) à atividade de buscar sair desse estado.51
Portanto, o animal (o racional e o irracional) sente prazer ou desprazer com uma
representação52. Em seu nível mais básico, não livre, o desejo do animal é em manter um estado
presente, o que lhe é sentido como agradável. Sua aversão ao estado presente, no qual se encontra
lhe é sentido como um desprazer, ficando à mercê desse jogo. A vida pode ser entendida, assim,
como uma ação (determinação das forças) ou ainda, pode se falar em termos de atividade de acordo
com esse desejo ou aversão do estado presente, desejo ou aversão esse sentido em referência ao
prazer ou ao desprazer que uma representação provoca no animal. As representações “afetam o
sentimento da vida e nenhuma, enquanto modificação do sujeito, pode ser-lhes indiferente”53. A
alma reage a elas para mantê-las ou dispersá-las. Nessa perspectiva é que as representações
estariam relacionadas ao prazer e ao desprazer e que a vida implica a relação da alma com a matéria.
III. SOBRE O CONCEITO DE VIDA EM SCHOPENHAUER
“Toda vida é sofrimento”, é como podemos resumir boa parte da filosofia de Arthur
Schopenhauer, a partir da importante seção §56 de sua obra principal, O mundo como vontade e
como representação54. É esta definição existencial da vida (Leben) que marca o famigerado tom
pessimista da Ética schopenhaueriana, e que inviabiliza por completo a possibilidade de uma
experiência positiva de liberdade e de felicidade. Positivamente, experienciamos apenas os
sofrimentos e a necessidade imposta pelos desejos e anseios, estando condenados, pois, a girar
eternamente presos à roda de Íxion. Essa disposição fundamental e existencial da vida, para o
sofrimento, é consequência da constatação primeira – portanto também metafísica – de que todo o
mundo é, essencialmente, vontade. Essencialmente, portanto, a vida pode ser definida como
50 KANT, I. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Tradução de Clélia Aparecida Martins. São Paulo:
Iluminuras, 2006, p. 128.
51
[...] “a natureza pôs a dor no ser humano como um estímulo para a atividade” (KANT, I. Antropologia de um Ponto de
vista Pragmático. Tradução de Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006, p. 132).
52
[...] “os animais [irracionais] também agem segundo representações (não são máquinas, como o quer Descartes) e
[...] malgrado a sua diferença específica, são segundo o gênero (enquanto seres vivos) idênticos ao homem" (KANT, I.
Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro: Forence
Universitária, 2010, p. 304 - nota).
53
KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução de António Marques e Valerio Rohden. 2 ed. Rio de Janeiro: Forence
Universitária, 2010, p. 124.
54
SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e como representação, Tomo I. Tradução, apresentação, notas e índices
de Jair Barboza. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2015, §56, p. 360.
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vontade, de modo que esses dois conceitos, vontade e vida seriam, nessa perspectiva,
intercambiáveis. A vontade de vida (Wille zum Leben) é, para Schopenhauer, um conceito central da
filosofia, pois ele compreende a realidade enquanto um engendramento a partir da afirmação da
vontade.
Além da definição existencial – da vida enquanto sofrimento – e da definição essencial – da
vida enquanto vontade – encontradas em O mundo como vontade e como representação, há uma
terceira, no desenvolvimento do escrito Sobre a vontade na natureza, que, poderíamos dizer, está
inscrita no domínio das ciências biológicas, isto é, uma definição em sentido estrito: da vida
enquanto organismo. Neste contexto, a vida é um sinônimo de orgânico, de modo que um
organismo apenas deixaria de ser orgânico quando deixasse também de ser vivo. Por essa razão,
Schopenhauer contesta a posição vitalista, que atribui vida à natureza inorgânica: a vida, enquanto
fenômeno biológico consiste no funcionamento autopoiético das funções vitais de manutenção da
máquina corpórea, e por isso existe apenas na natureza orgânica. Na inorgânica, ao contrário, este
funcionamento é consequência apenas exterior do corpo, determinado pelas circunstâncias da
natureza e do meio físico, e por essa razão, por exemplo, chamamos os seres inorgânicos de
“inanimados”. Poder-se-ia dizer, assim, que, do ponto de vista biológico, enquanto nos seres
orgânicos a existência é marcada pela autoconservação e, consequentemente, pela vida, nos seres
inorgânicos essa existência é marcada pela permanência da matéria na natureza, que se submete
passivamente às intempéries da natureza exterior. Neste contexto, vida não se confundiria com
vontade, mas com orgânico, adequadamente compreendida como um caso da vontade, isto é, um
de seus desdobramentos. A vida seria, assim, efetiva expressão da vontade enquanto impulso de
autoconservação, portanto intrínseco, da vontade na natureza.
O fato é que as duas primeiras definições apresentadas, existencial e essencial, parecem
indicar um uso ampliado do conceito vida, enquanto a terceira definição, delimitada no domínio
efetivo das ciências biológicas, parece indicar um uso restrito deste conceito; as primeiras tomam a
vida como sinônimo da vontade como coisa em si, enquanto a última toma a vida como sinônimo da
vontade manifestada na natureza inorgânica55. Diante do aparente contrassenso, duas questões
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Este debate é colocado por Fernando de Sá MOREIRA, em seu artigo intitulado “Sobre a relação entre vida e
vontade na metafísica da natureza de Schopenhauer” (MOREIRA, F. S. Sobre a relação entre vida e vontade na
metafísica da natureza de Schopenhauer. Revista Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer, vol. 2, nº 2, 2º semestre de
2011). O conceito de vida é abordado, em uma perspectiva estrita, também por Ana Carolina SORIA, em seu artigo
intitulado “Orgânico e inorgânico em ‘Sobre a vontade na natureza’” (SORIA, A. C. S. Orgânico e inorgânico em “Sobre
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poderiam ser feitas: em primeiro lugar, como essas definições podem ser compatibilizadas no
interior do pensamento de Schopenhauer, é possível resolver o contrassenso? E, para além disso,
qual desses dois usos do conceito (amplo e restrito) é o mais adequado à unidade de pensamento
que Schopenhauer dizia perseguir?
a. O conceito estrito de vida: o orgânico
Antes de respondermos às questões levantadas, cabe investigar o sentido que está por detrás
desses usos do conceito de vida. Uma caracterização estrita da vida pode ser encontrada no escrito
Sobre a vontade na natureza, em que Schopenhauer aprecia, a partir de seu pensamento, as
considerações dos cientistas de seu tempo, no intuito de apresentar aquilo que chama de “prova
real” de sua filosofia teórica, a partir de um nicho aparentemente incompatível com a metafísica: o
da ciência experimental ou empírica56. Neste contexto, diz Schopenhauer:
Desde o início do século desejou-se atribuir, até mesmo com certa frequência, uma vida ao
inorgânico: de modo altamente errôneo. Vivo e orgânico são sinônimos; com a morte, o
orgânico deixa também de ser orgânico. Pois não se traça, em toda a natureza, nenhuma
fronteira tão nítida como aquela entre orgânico e inorgânico, quer dizer, entre aquilo em que
a forma é o essencial e permanente, e a matéria o acidental e cambiável – e aquilo em que a
relação é oposta. A fronteira não oscila aqui como talvez a entre animal e vegetal, sólido e
líquido, gás e vapor: ou seja, querer suspendê-la significa trazer propositadamente confusão
aos nossos conceitos. Pois para mim a vontade não é, como se afirmou até hoje, um acidente
da cognição, e portanto da vida; mas, ao contrário, a própria vida é aparição da vontade 57.

Ao restringir a vida ao orgânico, Schopenhauer tem em vista marcar a sua postura diante de
duas posições principais. A primeira delas, que poderíamos chamar grosso modo de vitalista, estende
a vida ao inorgânico e, com isso, admite uma certa consciência nos seres inanimados. A segunda
delas, fisicalista ou mecanicista – também chamada de naturalista –, por outra via, pretende
compreender os fenômenos do mundo a partir dos mecanismos fisiológicos, químicos e elétricos,
isto é, a partir das naturezas simples presentes já no reino inorgânico, as forças universais58. O
problema da primeira posição, vitalista, estaria em extrapolar inadvertidamente o escopo restrito
da vida orgânica, e em ignorar o abismo existente entre inorgânico e orgânico, no salto que a

a vontade na natureza”. Revista Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer, vol. 3, números 1 e 2, 1º e 2º semestres de
2012).
56
SCHOPENHAUER, A. Sobre a vontade na natureza. Tradução, prefácio e notas de Gabriel Valladão Silva. Porto
Alegre: L&PM, 2013, p. 23.
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SCHOPENHAUER, A. Sobre a vontade na natureza. Tradução, prefácio e notas de Gabriel Valladão Silva. Porto
Alegre: L&PM, 2013, pp. 138-9.
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MOREIRA conclui, com isso, que Schopenhauer “assume uma posição intermediária entre um fisicismo completo e
um vitalismo completo” (MOREIRA, F. S. Sobre a relação entre vida e vontade na metafísica da natureza de
Schopenhauer. Revista Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer, vol. 2, nº 2, 2º semestre de 2011, p. 51).
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natureza dá do reino mineral para reino vegetal59. Já o problema da posição fisicalista consistiria no
equívoco inverso, a saber, de reduzir o complexo fenômeno da vida aos mecanismos mais simples
da natureza, a exemplo de Lamarck, que, segundo Schopenhauer, “explana a vida como um mero
efeito do calor e da eletricidade”60. Para Schopenhauer, o espantoso abismo que se nota na
passagem do inorgânico para o orgânico, existente em nenhuma outra variação da escala dos seres,
pode ser explicado pela dinâmica matéria/forma. Enquanto na natureza inorgânica a identidade e
integridade é garantida na permanência da matéria (Materie), o estofo (Stoff), na impermanência da
forma; na natureza orgânica, pelo contrário, o que permanece é a forma (Form), no movimento
ininterrupto da matéria. Dizer que o essencial do inorgânico encontra-se matéria, significa dizer que
não há nada que possa ser constatado na experiência da permanência de um ser inorgânico além
das suas qualidades exteriores. Dizer que a essência do orgânico está na forma, é também dizer que
a sua identidade reside, precisamente, na organização formal do organismo, enquanto qualidade
interior, que permanece a despeito do movimento de suas qualidades exteriores. Assim, enquanto
o inorgânico se caracteriza, por exemplo, pela resistência no tempo às alterações climáticas e
geográficas do meio, que permitem a permanência através do repouso da matéria, e do isolamento
em relação às forças de deterioração; o orgânico só se mantém e preserva no movimento dos
influxos, que se reproduzem internamente, pela circulação da seiva vegetal, ou pela circulação
sanguínea animal. Por esse motivo, apesar da precipitação de um cristal já nos parecer um projeto
de vida, por apresentar, no interior de suas ramificações, um aspecto visual análogo ao de um
sistema circulatório, a condição essencial de um organismo, o movimento circulatório mesmo, está
solidificado no cristal, e, portanto, morto61.
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Diz Schopenhauer: “De fato, o limite entre o orgânico e o inorgânico é o mais nitidamente demarcado em toda a
natureza e talvez o único que não admite transição alguma; de modo que o dito natura non facit saltus [a natureza não
dá saltos] parece sofrer aqui uma exceção. Apesar de muitas cristalizações mostrarem uma figura exterior bastante
semelhante à figura vegetal, todavia, permanece uma diferença essencial entre o mais simples líquen, o mais diminuto
fungo, e toda a natureza inorgânica” (SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e como representação, Tomo II:
Suplementos aos quatro livros do primeiro tomo. Tradução, apresentação, notas e índices de Jair Barboza. 1ª ed. São
Paulo: Editora Unesp, 2015, Cap. 23, p. 356).
60
“Le calorique et la matière électrique suffisent parfaitemente pour composer ensemble cette causa essentielle de la vie”
(O calor e a matéria são perfeitamente suficientes para compor juntos esta causa essencial da vida). (LAMARCK apud
SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e como representação, Tomo I. Tradução, apresentação, notas e índices
de Jair Barboza. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2015, §27, pp. 164-5).
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Essa diferença entre orgânico e inorgânico é expressa, também, do ponto de vista da causalidade, na desproporção
entre causa e efeito nos seres orgânicos, e a tendência da causalidade, na série dos seres, em passar de externa para a
causalidade interna. Esta temática é abordada especialmente no capítulo “Astronomia Física”, do escrito Sobre a
vontade na natureza (SCHOPENHAUER, A. Sobre a vontade na natureza. Tradução, prefácio e notas de Gabriel
Valladão Silva. Porto Alegre: L&PM, 2013, pp. 135-152).
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b. O conceito amplo de vida: a vontade
Apesar de ter estabelecido que a vida é necessariamente orgânica e, portanto, não se pode
afirmar da vida no reino mineral, Schopenhauer apresenta aquilo que diz ser a sua inovação
filosófica62: apesar de não serem propriamente vivos, os seres inorgânicos também possuem
vontade. Assim, a causalidade mecânica dos minerais é análoga à excitação dos vegetais e, também,
aos motivos animais, pois são elas manifestações da vontade na natureza, consideradas a partir de
sua raiz fundamental, o núcleo das aparências, a coisa em si. Para Schopenhauer, a expressão
“vontade” corresponderia ao termo que traduz mais adequadamente a unidade metafísica do
cosmo, pois, tanto compreende o sentido das expressões literalmente minerais, como “força”,
“energia”, “polaridade”, “magnetismo”, etc., quanto ao sentido das expressões eminentemente
animais e humanas, como “desejo”, “anseio”, “afinidade”, “amor”, etc. A expressão “vontade”
possui a vantagem filosófica de tanto ser universal quanto particular, isto é, de dizer acerca do
cosmo sem distanciar-se da experiência íntima daquele que busca a totalidade.
O mais grosseiro de todos os equívocos seria, entretanto, pensar que se trata aqui apenas
de uma PALAVRA para designar uma grandeza desconhecida: antes é o mais real de todos
os conhecimentos reais que aqui é trazido à língua (...). É a intelecção de que aquilo a agir e
impulsionar na natureza e expor-se em aparências cada vez mais perfeitas, após ter-se
elevado tão alto que a luz do conhecimento cai-lhe de imediato – ou seja, depois de ter
alcançado o estado da consciência de si –, apresenta-se doravante como aquela VONTADE,
que é o que mais precisamente conhecemos e por isso não pode ser explicada por mais nada,
mas, antes a tudo dá a explicação63.

Se a vontade é aquilo que subjaz à natureza, e por isso é a essência da realidade sobre a qual
se debruça o filósofo especulativo, empreendido em examinar o mundo por meio da linguagem,
então, ao que parece, antes da linguagem há vontade. E, neste sentido, se o mundo é para um sujeito
cognoscente – incluindo este filósofo –, antes, apenas uma representação, isto é, um conhecimento
apenas relativo, então a vontade como coisa em si deve existir independente do mundo, da maneira
com que ele é representado. Isso implica que, para Schopenhauer, qualquer intelecção é, já, um
desdobramento efetivo da vontade, e não apenas uma função dela, mas um de seus epifenômenos
mais complexos, que, em maior grau, resulta na inteligência humana. O intelecto é, portanto, um
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desdobramento da vontade, e não, como se pensou, a vontade um desdobramento do intelecto, na
forma do arbítrio64.
Ora, mas no que consiste a vontade, perguntamos a Schopenhauer, qual a sua característica
essencial, que não se confunde com os seus desdobramentos efetivos, físicos ou psicológicos? A
vontade é, antes de tudo, vontade de vida (Wille zum Leben), diz o filósofo.
A vontade que, considerada puramente em si, destituída de conhecimento, é apenas um
ímpeto cego e irresistível – como a vemos aparecer na natureza inorgânica e na natureza
vegetal, assim como na parte vegetativa da própria vida – atinge, pela entrada em cena do
mundo como representação (desenvolvido para servir à vontade), o conhecimento do seu
querer e daquilo que ela quer, a saber, nada senão este mundo, a vida, precisamente como
esta existe. Por isso denominamos o mundo aparente seu espelho, sua objetidade; e, como
o que a vontade sempre quer é a vida, justamente porque a vida nada é senão a exposição
daquele querer para a representação, é indiferente e tão somente um pleonasmo se, em vez
de simplesmente dizermos “a Vontade”, dizemos “a Vontade de vida” 65.

A partir deste ponto de vista, o sentido das expressões “vontade” e “vida” é o mesmo, a saber,
o de um princípio autoafirmativo que se conserva a partir de suas próprias forças. Independente se
a partir de si mesmo ou a partir do exterior, na efetividade, para a vontade toda afirmação é
autoafirmação e toda conservação é autoconservação, pois a vontade nunca sai de si mesma, do que
resulta o seu traço autopoiético. Assim como a sombra é inseparável do corpo, argumenta
Schopenhauer, o mundo é inseparável da vida, e onde existir vontade, existirá mundo66. Esse autoengendramento do mundo a partir de um impulso fundamental para a vida, possui uma
correspondência originária nas Ideias67, os atos originários da vontade (ursprünglichen Willensakt).
Todas as Ideias, arquétipos da realidade efetiva e das espécies da natureza, manifestam-se a partir
da vontade de vida, antes mesmo do nascimento de um indivíduo. A vontade de vida, assim,
expressa-se pelo esforço e pela luta, que as espécies travam entre si para a conquista de um lugar ao
sol, isto é, para o vir a ser no mundo da efetividade (Wirklichkeit). O resultado dessa luta é expresso
pelo nascimento e pela procriação e, assim, pela perpetuação das espécies na natureza68. A vontade
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se conserva, portanto, a partir desse impulso à vida essencial, seja na constituição individual de cada
um, seja na constituição mais geral da espécie69.
c. Uma proposta de solução ao problema apresentado
Considerando os dois usos do conceito de vida, estamos diante de um impasse, pois o uso
ampliado do conceito de vida não parece compatível com o uso estrito. Assim, ou bem a vida é um
conceito extensível ao inorgânico ou é estrito apenas ao orgânico, e, portanto, ou adotamos o uso
ampliado, ou adotamos o uso estrito, deste conceito. Todavia, se o uso estrito parece o mais preciso
e técnico, no interior do pensamento de Schopenhauer, ao abandonarmos o uso ampliado do
conceito de vida, perdemos boa parte da riqueza filosófica do próprio conceito de vontade.
A solução para este impasse está na distinção que podemos fazer entre o uso literal e o uso
metafórico, ou analógico, do conceito de vida. A partir dessa perspectiva, haveria um sentido estrito,
isto é, distinto ou literal, e haveria também um uso ampliado, isto é, analógico ou metafórico, deste
conceito. Essa é a lógica de pensamento que está por detrás da conhecida analogia que
Schopenhauer estabelece entre a sua filosofia e um organismo, no prefácio à primeira edição de sua
obra magna70. Apesar de não ser um organismo em sentido estrito, um escrito filosófico pode
adquirir algumas características que os tornem semelhantes, de forma metafórica ou análoga, pois
um livro não é um corpo, mas possui características que oferecem um sentido comum na linguagem.
Ninguém duvida que Schopenhauer esteja fazendo um uso metafórico do conceito, neste caso, pois
a realidade é explícita quanto à diferença real entre um livro e um corpo. Mas em se tratando do
conceito de vida, e da filosofia de Schopenhauer, perde-se o critério real, por se adotar o metafísico,
de modo que o próprio conceito de vontade precisa ser estabelecido para além das suas fronteiras
individuais e orgânicas.
A palavra vontade está longe de esgotar o significado profundo da essência da realidade
considerada em si mesma, em toda a sua riqueza concreta. Mas é, para Schopenhauer, aquela que
melhor expressa essa essência, pois remete mais diretamente a uma experiência intuitiva do
conceito ao qual aquela palavra é vinculada. Portanto, quando Schopenhauer define a vida enquanto
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sinônimo da vontade, ele está, em verdade, fazendo um uso metafórico do conceito de vida, que,
em sentido literal e estrito, somente pode ser dito de seres orgânicos. Estabelecendo-se os dois
lugares de sentidos distintos da linguagem no uso deste conceito, assim, não vemos perda em
compatibilizar esses dois usos, mas, pelo contrário, experienciamos a tese schopenhaueriana de que
a riqueza conceitual da vida, como de outros dos mais importantes conceitos da filosofia, não pode
estar restrita ao uso literal e ostensivo da linguagem, mas deve abrir-se para o concreto, a
experiência mesma.
IV. A VIDA COMO VONTADE DE PODER71
Desde suas primeiras obras, como: “O Nascimento da Tragédia”, passando por “Humano,
Demasiado Humano I”, “Humano, Demasiado Humano II”, “O andarilho e sua sombra”, “Aurora”, entre
outras, Nietzsche esforça-se por apresentar um projeto e uma concepção de vida que permita tomála em sua condição finita, contingente e imanente. A vida realiza-se na plenitude das forças, no
combate entre as forças fisiológicas em ação.
Desta forma, ao lançarmos um olhar sobre o conjunto aforísmático e labiríntico da obra de
Nietzsche, é possível vislumbrar uma linha mestra, algo como uma espinha dorsal a sustentar e
articular os diversos momentos e intensidades de sua obra. Esta linha mestra é a vida. E em nosso
entendimento Nietzsche pensa, reflete a vida a partir do conceito de vontade de poder. Ao
introduzir o conceito de vontade de poder em sua obra: “Assim Falou Zaratustra”, no aforismo
intitulado: “Dos mil e um alvos”, em que faz referência aos valores culturais dos povos como
condição necessária de sua afirmação e diferença, Nietzsche coloca em curso a intensidade de sua
proposta filosófica que tem, por pretensão, a superação do niilismo resultante da visão de mundo
metafísica, que rebaixou e domesticou os impulsos vitais humanos à moralidade de rebanho, à
vontade de sobrevivência, à uma vida rasteira, empobrecida culturalmente. Vida massificada.
Numa humanidade altamente desenvolvida como a de hoje, cada um tem da natureza a
possibilidade de alcançar vários talentos. Cada qual possui talento nato, mas em poucos é
inato ou inculcado o grau de tenacidade, perseverança, energia, para que alguém se torne
de fato um talento, isto é, se torne aquilo que é, ou seja, o descarregue em obras e ações. 72

Ao proceder deste modo, Nietzsche levanta uma série de suspeitas e questionamentos em
torno de sua proposta filosófica, fartamente debatida entre seus principais intérpretes. Tais
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suspeitas assim podem ser formuladas: ao afirmar a vontade de poder, Nietzsche permanece refém
das tramas da metafísica ocidental que tanto questionou? O conceito de vontade de que se utiliza é
proveniente de seu mestre Schopenhauer e da vontade cósmica como princípium individuationis? O
conceito de vontade de poder seria uma variável darwinista da luta pela sobrevivência da espécie?
Com o conceito de vontade de poder ele justifica um individualismo extremado? É uma justificativa
para aqueles que detêm o poder político e econômico no conjunto da sociedade? Seria uma variante
da teoria da evolução que parte do princípio de que somente os mais fortes teriam direito de
sobreviver? Ou, então, a vontade de poder seria uma prerrogativa existencial presente apenas num
tipo de seres humanos, os quais deveriam sobrepor-se aos demais povos e culturas? É possível ver
na vontade de poder um conceito derivado do conceito de conatus proveniente de Spinoza?
Evidentemente, não pretendemos responder a todas estas questões ao longo deste texto.
No entanto, tais perguntas precisam ser feitas e, seguramente, muitas outras poderiam ter sido aqui
apontadas, na medida em que nos auxiliam a delinear um roteiro de aproximação ao conceito de
vontade de poder, como conceito operatório da proposta filosófica nietzschiana como afirmação
incondicional da vida. Acrescente-se a isto, o fato de que Nietzsche não chegou a escrever um livro
em que o referido conceito se articulasse ao conjunto de sua obra. As publicações que surgiram após
sua morte com o título “A vontade de poder” são aforismos e fragmentos de texto agrupados a partir
de anotações de seus cadernos de estudo escritos ao longo de década de 1880. Portanto, a referida
obra é composta de aforismos agrupados post-mortem e não uma obra escrita por Nietzsche ainda
em vida.
Coerente com sua concepção histórico-genealógica perspectivista de que não existe um
evento originário, uma unidade primordial, um sujeito uno e indiviso, características fundamentais
da metafísica ocidental presentes nas tradições socrático-platônico, judaico-cristã e reafirmadas por
Descartes na aurora da modernidade, Nietzsche toma o conceito de vontade como um querer
desprovido de finalidade ou de uma determinação que lhe seja externa. A vontade para Nietzsche
designa o querer fazer algo, inerente a todo o ser que se apresenta à existência. Um querer que joga
livremente com a existência inserida num caudal de forças em constante combate. Com este
movimento conceitual, Nietzsche afasta-se da metafísica da vontade de Schopenhauer em que a
vontade se apresenta como o fundamento do mundo, como o principium individuationis que move a
vida em seu intento de autoconservação.
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Portanto, para Nietzsche a vontade de poder refere-se a um processo de vir-a-ser que
envolve um querer desprovido de fundamento, de um sujeito de desejo que se esforça para manterse na existência. A vontade de poder é, acima de tudo, afeto de comando. Desta forma, também se
afasta dos antropomorfismos e psicologismos que apresentam a vontade como faculdade
especificamente humana a determinar suas ações em relação a determinados fins. A vontade (em
Nietzsche) não se vincula a uma condição antropológica e ontologizante, que justifique a forma de
ser e estar dos seres num determinado tempo e espaço. A vontade é a manifestação da
multiplicidade de forças que compõem o mundo, a vida. O mundo não tem fundamento, sentido
e/ou finalidade previamente e externamente estabelecidos. O mundo é, sobretudo, vontade de
poder, manifestação do conjunto de forças que lhe são inerentes.
E sabeis também o que “o mundo” é para mim? Devo mostrá-lo a vós no meu espelho? Este
mundo: um gigante de força, sem início, sem fim, uma dimensão fixa e brônzea de forças,
que não aumenta nem diminui, que não se consome, mas apenas se transforma,
imutavelmente grande como um todo, um patrimônio sem gastos nem perdas, mas
igualmente sem aumento, sem entradas, envolto por “nada” como por seu limite. 73

Ao afirmar o mundo como manifestação imanente da multiplicidade de forças que se
manifestam na vontade de poder, Nietzsche se afasta dos dogmatismos materialistas e/ou
espiritualistas. O primeiro afirma que o mundo é pura e simplesmente matéria e energia, cujo
fundamento último são as minúsculas partículas indivisíveis da matéria, átomos e moléculas,
regidos por leis universais em sua invariável trajetória. Desta forma, o materialismo ficaria preso a
um animismo material regido por leis universais, uma variável do platonismo que dividiria o mundo
em sua dimensão sensível e abstrata. Assim, o domínio das leis que regem a matéria e a energia que
o compõem seria condição para o domínio deste mundo. Para os espiritualistas, o mundo é o
resultado de uma grande razão transcendente denominada Deus, ou uma grande razão cósmica.
Neste caso, estamos diante de um poder transcendente que determina o mundo, conferindo uma
finalidade. Nietzsche esforça-se por eliminar estas “ficções” substancialistas que se pretendem
como fundamento do mundo, propondo que restem apenas quantidades dinâmicas de forças em
relação umas com outras num constante e ininterrupto jogo criador e destruidor do mundo, da vida.
Desta forma, afirmando que o mundo é vontade de poder, Nietzsche procura se afastar
deste mundo antropomorficamente determinado na matéria ou no espírito. Assim, o mundo que ele
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apresenta é perpassado por um contínuo jogo e contrajogo de forças, de vontade de poder, uma
constante criação e recriação de si mesmo.
Esse meu mundo dionisíaco de criar eternamente a si mesmo, de destruir eternamente a si
mesmo, esse mundo de segredos e voluptuosidades duplas, esse meu mundo mais além do
bem e do mal; [...]. Quereis um nome para este mundo? [...]. Este mundo é vontade de poder
e nada além disso!74

O termo vontade de poder não expressa um novo conteúdo da vontade, uma finalidade,
ou meta a atingir, mas tão somente uma condição para o conjunto das forças em constante
combate. Nesta perspectiva, a vontade de poder não significa para Nietzsche a vontade de domínio
sobre as demais forças. O constante combate entre as quantidades de força não visa à derrota, ao
domínio e à subjugação das forças antagônicas, mas visa à sua potencialização como condição de
criação, destruição e recriação de si mesmo. A vontade de poder em sua dynamis é um contínuo
superar-se como condição de manter-se na existência e, sob esta condição, uma força pressupõe a
existência de outra força que lhe resiste e busca incessantemente superá-la.
Sob certa concepção analítica, através do conceito de vontade de poder, Nietzsche vinculase ao pensamento spinoziano, para quem “Deus, sive natura”, Deus é a própria potência da natureza
que age desprovida de finalidade. Potência que se manifesta em sua constante e inesgotável
atividade de jogo de forças, conformando nela mesma, infinitas coisas e modos que se apresentam
na existência. Derivado desta transcendência na imanência se estabelece o conceito de “conatus”,
como manifestação de forças afetivas alegres ou tristes, que potencializam ou não, a manutenção
da vida, a permanência na existência ou a conduzem à degenerescência, à morte. Em certa
proximidade com Spinoza, há em Nietzsche a vontade de poder como manifestação lúdica das
forças que compõem a vida em sua totalidade e a promovem em sua condição existencial. Assim,
com o conceito de vontade de poder Nietzsche estabelece um conceito cosmológico, ontológico e
político, para afirmar que a vida em sua multiplicidade de formas é manifestação efêmera do jogo
de forças que compõem a vontade de poder.
Georg Simmel, em sua obra “Schopenhauer y Nietzsche” (2005), parte do pressuposto de
que Nietzsche extraiu do pensamento da evolução - este foi anunciado publicamente através da
obra de Darwin, “A origem das espécies”, publicada em 1859 -, um conceito completamente novo
de vida. Sob prerrogativas evolutivas, o conceito de vontade de poder como perspectiva
cosmológica amparada na evolução possibilitou a Nietzsche, apresentar a vida como intensificação,
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aumento e concentração cada vez maiores de forças. Desta forma, Nietzsche remeteria à própria
vida a realização do fim, eliminando o problema da finalidade existencial e sua procura
transcendente, ou em outras esferas para além do processo natural imanente em que a vida se
insere. Simmel prossegue em sua análise chegando a afirmar que este movimento nietzschiano
busca uma representação da vida, numa espécie de absolutização poético-filosófica da ideia
darwiniana da evolução, o que marca sua radicalização através da afirmação de que a vida possui
em si mesma as possibilidades de sua intensificação, de seus valores vitais, de sua finalidade.
Jean Granier em sua obra “Nietzsche” (2009) pelo contrário, chama a atenção para o fato de
não imputarmos à Nietzsche um suposto biologismo que substituiria a luta pela vida advinda das
teses de Darwin. A vontade de poder em Nietzsche não se apresenta como uma redução do ser à
vida biológica, mas, outrossim, confere-lhe um tratamento filosófico que possibilita concebê-la sob
uma perspectiva genealógica e existencial, permitindo compreender a vida em sua totalidade como
força plástica e criadora. Constante movimento de tornar-se o que é, superando-se a si mesma em
suas possibilidades. Assim, a vida biológica prefiguraria apenas um dos momentos da vontade de
poder.
Diante do exposto surge a questão: a vontade de poder é a definição que Nietzsche confere
à vida ou, a vida é apenas uma das manifestações da vontade de poder? Num primeiro momento
reafirmamos a argumentação apresentada até o presente momento ao dizer que vida e vontade de
poder não se apresentam como fenômenos transcendentes, mas sim, como fenômenos imanentes.
Assim, a vida se encontra inserida na dinamicidade das forças que compõem a realidade
fenomênica. Vida é multiplicidade de forças fisiológicas que permeiam os corpos dos entes
presentes na existência. Isto permitiria deduzir que a vontade de poder manifesta-se
primordialmente nos seres vivos. Porém, em outros momentos, Nietzsche refere-se ao fato de que
a vontade de poder estaria também presente na matéria inorgânica e ainda é possível identificar
uma terceira perspectiva, em que o filósofo identifica a vida como um fenômeno específico da
vontade de poder. Um exame atento dos textos de Nietzsche revela, que vida e vontade de poder
estão relacionadas de duas maneiras distintas. Ora acham-se claramente identificadas, ora a vida
aparece como caso particular da vontade de potência. E vida é vontade de poder, isso não significa
necessariamente que a vontade de poder se restrinja à vida.
Porém, ao afirmar que a vontade de poder é a unificação da multiplicidade de forças que
em constante movimento de atração e repulsão compõem o cosmo em suas mais ínfimas situações
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vitais, Nietzsche assume a perspectiva de que a vida é a condição resultante do equilíbrio de forças,
da vontade de domínio, que coloca em jogo as forças que compõem a vida. É a própria ideia de força
que remete à efetivação de algo em movimento enquanto um efetivar-se. Assim, a força em seu
efetivar-se não produz efeitos, o que significaria situá-la como causa como princípio transcendente
em relação a algo. A vontade de poder como conjunto de forças em movimento, como impulso
criador perpassa a matéria orgânica e inorgânica, manifestando-se nos seres em toda a sua
intensidade e plenitude vitais.
O conceito vitorioso de “força”, com o qual nossos físicos criaram Deus e o mundo, ainda
requer um complemento: deve-se atribuir a ele um mundo interior, que eu designo como
“vontade de poder”, ou seja, como a ânsia insaciável de manifestar o poder; ou como o
emprego, o exercício do poder como impulso criador etc. (…). Não adianta nada: é preciso
compreender todo movimento, todo “fenômeno”, toda “lei” apenas como sintomas de um
acontecimento interior e servir-se, por fim, da analogia do homem. No animal, é possível
deduzir todos os seus impulsos a partir da vontade de poder: igualmente todas as funções
da vida orgânica a partir dessa única fonte.75

Assim, para o filósofo da transvaloração dos valores, a totalidade de vida se manifesta a
partir da constante luta de potências, de centros de forças antagônicas que buscam, numa constante
auto-superação, a condição de sua realização. “A vida mesma não é nenhum meio para algo; ela é a
expressão de formas de crescimento de poder”76 Um constante e sempiterno superar-se a si mesmo:
é, desta forma, que Nietzsche conceberá a vida como vontade de poder.
Assim, se nos é permitido falar de uma ontologia nietzschiana, ela se caracteriza pela
dinâmica do devir a que todos os entes estão submetidos em sua condição existencial e vital, da
multiplicidade de possibilidades que reside em cada ente, na pluralidade de formas de ser e estar no
mundo que a vida pode assumir em cada situação. A vida assim concebida dispensa a existência de
um mundo verdadeiro. Afasta-se da vontade de verdade e necessidade, de princípios universais que
regem a totalidade da existência em seu afã na busca de certezas, de segurança, de ânsia por
longevidade e conservação vital, de valores morais que reprimem a vida em função de demandas
teleológicas a se realizarem num futuro próximo e/ou noutra vida, na vida além do túmulo. “Com
isso, porém, reconhece-se que essa hipótese do que é [Seienden] é a fonte de toda difamação do
mundo – “o mundo melhor, o mundo verdadeiro, o mundo do além, a coisa em si”77
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Ao tomar a vida como vontade de poder, Nietzsche reafirma o perspectivismo como forma
de conceber o mundo e a vida, reafirmando o caráter relativo, interpretativo e antropomórfico do
conhecimento e do fazer humano. A vida concebida como vontade de poder, ancora-se no
perspectivismo como aposta vital na imanência. Além de ser um princípio epistemológico, o
perspectivismo se apresenta como uma condição ontológica na qual o conhecimento humano sobre
a totalidade da existência é a resultante de pontos de vista que se estabelecem em determinado
contexto resultante da sobreposição de forças vitais que se constituem efetivas em determinada
situação.
Desta forma, a vida se realiza em cada instante no caudal da diversidade de forças caóticas
em fluxo constante, desprovida de sentido e finalidade previamente estabelecidos e, é na
confluência da multiplicidade de forças desprovidas de um princípio unificador que a dinâmica do
devir se mantém ad infinitum. Ou seja, enquanto força eficiente, a vontade de poder é força criadora
de novas configurações vitais. Neste contexto, a vida é resultante de uma variedade de significados
e perspectivas inseridas no jogo de forças, o que significa dizer que a vida não é unicidade,
totalidade, mas sim multiplicidade de forças que buscam incessantemente efetivação. Desta
concepção de vida como vontade de poder, reafirma-se em Nietzsche a perspectiva genealógica,
enquanto método de avaliação das diversas morais, que se estabeleceram ao longo da dinâmica
civilizatória ocidental. O critério genealógico por excelência é a dimensão imanente em que viceja a
vida. Portanto, o olhar histórico lança o genealogista no caudal civilizatório não pela busca da
origem de determinados valores, mas acima de tudo, na tentativa de procurar entender as
perspectivas, as vontades e as forças em jogo em determinado momento e que se mostram
determinantes no estabelecimento de pressupostos morais e avaliativos em relação à vida.
Nietzsche, ao postular a vontade de poder como perspectiva definidora da vida, não a
apresenta como uma condição contemplativa a ser assumida pelo ser humano de modo passivo,
mas, ao contrário, exige-lhe uma postura ativa, o que significa dizer que viver ativamente é se
desafiar constantemente a afirmar a singularidade que compõe sua existência.
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer que a vida se apresenta enquanto um problema para a filosofia na medida em
que reivindica um conceito, isto é, um descolamento teórico diante da sua experiência concreta, a
sua vivência. Ora, se a condição para o pensamento filosófico acerca da vida é, antes de tudo, que
ela deixe de ser vivência, mas se torne conceito, reflexo, imagem de si mesma, então isso implica
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em um esforço que parece mover-se na direção oposta àquela esperada. Isso porque parece ser
precisamente da vivência, isto é, da experiência efetiva da vida, única da qual se pode querer extrair
qualquer conceito ou definição, que sirva de paradigma teórico para a filosofia e as ciências. A
pretensão de conceituar a vida é, portanto, de saída, um fracasso. Por essa razão, tentou-se, em
diferentes registros, alcançar uma definição que não descuidasse do traço vivente da vida, e,
sobretudo, que evitasse o caráter demasiado etéreo das metafísicas transcendentes, na maneira que
elas foram conduzidas até Kant.
Apesar de se distanciar de seus predecessores, Kant ainda mantém a relação entre vida e
alma, já percebível de forma mais ampla que em Kant em filósofos anteriores como Descartes e
Leibniz. Para Kant, a vida seria a “faculdade [ou capacidade, Vermögen] de um ser de agir conforme
suas representações”78. A alma é pensada como uma substância metafísica que possui essa
capacidade de determinar suas forças a partir das representações (para manter ou rejeitar a
representação), ou, em outros termos, de agir conforme as representações. Essa capacidade é
originalmente uma capacidade da alma, que, em relação com um corpo (material) pode ser dito
desse conjunto, a rigor, “como se” fosse vivo. Essa manifestação da vida como atividade é dada a
perceber no corpo pelo constante jogo entre o prazer e o desprazer, como o modo a partir do qual o
corpo recebe da alma a determinação de suas forças para manter a presente representação ou
dispersá-la, remetendo ao corpo sentir respectivamente prazer e desprazer. Assim, a vida derivada
subentende um princípio imaterial, uma vis locomotiva que vivifica, que anima alguns exemplares de
seres organizados, e, portanto, só é vivo o ser organizado que possui relação com uma alma. Essa
ação conforme às representações é pensada como orientada a partir de um plano oculto da
natureza, sendo cada ação de acordo com as representações revestida de uma finalidade.
Schopenhauer, fiel ao espírito dos escritos críticos de Kant, todavia reivindicando uma
metafísica imanente, isto é, uma metafísica que pretende ir além da aparência sem desrespeitar a
experiência79, propõe-se a estabelecer um meio termo entre a posição materialista, que resumia a
vida aos mecanismos físico-químicos dos corpos, e um certo vitalismo que expandia irrestritamente
a vida ao inorgânico. Não se trata, porém, de reservar a vida ao âmbito da alma, já que, para
Schopenhauer, toda representação é uma função cerebral e, consequentemente, uma atividade
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fisiológica80. Por conta desse traço fisiológico do conhecimento, toda atividade vital está ligada,
pelo menos, aos corpos orgânicos, que se caracterizam pela atividade autopoiética enquanto
manifestação da vontade, uma atividade que animaria, por assim dizer, a matéria inerte, inanimada
na natureza inorgânica. Sob uma perspectiva mais geral, todavia, a vontade, por vezes descrita a
partir de sua onipotência (Allmacht)81, é vontade de vida (Wille zum Leben), que se manifesta em
todos os seres da natureza, do inorgânico ao orgânico, em distintos graus. Em sentido geral,
portanto, “vontade de vida” é um pleonasmo, e todo engendramento da realidade é um resultado
da afirmação da vontade, que, porém, é um ímpeto cego (blinder Drang) destituído de conhecimento
(erkenntnißlos)82, sem fim ou alvo (ohne Zweck und Ziel)83.
Nietzsche, por sua vez, pretende, diante da vontade cósmica de Schopenhauer, abandonar
as categorias tradicionais da metafísica, pois, mesmo com o esforço de se aproximar da experiência,
Schopenhauer ainda está preso a uma visão de mundo que, segundo Nietzsche, “rebaixou e
domesticou os impulsos vitais humanos à moralidade de rebanho, à vontade de sobrevivência, à
uma vida rasteira, empobrecida culturalmente”. A vontade, não mais de vida, mas agora de poder
(Wille zur Macht), consiste em uma vontade sem pretensões ontologizantes, um processo de vir a
ser de um querer desprovido de fundamento, desprovido de coisa em si. Não se trata mais de uma
vontade alicerçada em um princípio unificador e puro, mas sim da efetivação de múltiplas forças,
em um jogo que resulta em novas configurações vitais, “o que significa dizer que a vida não é
unicidade, totalidade, mas sim multiplicidade de forças que buscam incessantemente efetivação”.
A vida pode ser definida em Nietzsche, assim, como a “multiplicidade de forças fisiológicas que
permeiam os corpos dos entes presentes na existência”, e, a partir da proposta de uma afirmação
incondicional da vida, no “constante movimento de tornar-se o que é, superando-se a si mesma em
suas possibilidades”.
Apesar das divergências, as abordagens de Kant, Schopenhauer e Nietzsche acerca da vida
trouxeram ricos elementos para o pensamento filosófico, tanto na modernidade quanto na
contemporaneidade. Destaca-se o apelo ao diálogo com as ciências, especialmente as biológicas, e
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a tentativa do estabelecimento de um traço mínimo distintivo entre vivos e não vivos. Mas se a vida
se torna, estritamente, um conceito biologizante, na passagem dos séculos XVIII e XIX, a partir da
segunda metade do século XIX ela adquire um forte acento existencial. Desse ponto de vista, a vida
nunca deixou de ser, para esses autores, rica fonte para a reflexão filosófica, e um fio condutor para
o pensamento.
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OS (DES)CAMINHOS DA
POESIA: OS SENTIDOS
DO DESLOCAMENTO EM
CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE
Dr. Marcelo Franz1
RESUMO: Este estudo analisa significados das metáforas do caminho e do caminhar na poesia de
Carlos Drummond de Andrade. A obra deste autor retrata e reflete a sua época de forma complexa,
evidenciando a instabilidade psicológica, social e cultural do homem do século XX. Igualmente, ela
nos apresenta um modo de se entender a situação do artista nesse tempo. Nota-se em sua escrita,
pelo uso de variados recursos linguísticos, a constante transformação do sujeito lírico em seu
embate com a realidade externa (chamada genericamente de “mundo” em sua poesia). A
recorrência da temática polissêmica do deslocamento é um importante recurso utilizado por sua
criação artística para representar a condição humana e a luta do sujeito moderno para compreender
o mundo e comunicar-se com ele. Isso nos leva a uma reflexão sobre os espaços culturais, históricos
e vivenciais pelos quais o eu lírico transita, seja para deles fugir, seja para confrontá-los, seja, ainda,
para neles se encontrar.
PALAVRAS-CHAVE: Metáforas; Caminhos; Drummond.
ABSTRACT: This study analyzes the meanings of the metaphors of way and walk in the Carlos de
Drummond de Andrade’s poetry. The work of this author portrays and reflects his time in a complex
way, showing the psychological , social and cultural instability of the twentieth century man. Also,
it gives us a way to understand the situation of the artist at that time. There are in his poems, with
the use of different language resources, the constant transformation of the lyrical subject in the face
1 Professor de Literaturas de Língua Portuguesa e Teoria da Literatura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) Campus Curitiba. Contato: mfranz4390@gmail.com
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of external reality (named generically as "world" in his poetry). The use of polysemous thematic of
displacement is an important method used by his artistic creation to represent the human condition
and the struggle of modern man to understand the world and communicate with him. This leads us
to a reflection on the cultural, historical and experiential spaces for which the lyrical subject walks to
run away from them, to confront them or to find yourself in them.
KEY WORDS: metaphors; paths; Drummond.
O “EU TODO RETORCIDO” E SEUS CAMINHOS
O largo período do contexto de produção da poesia de Carlos Drummond de Andrade é
contemporâneo de conflitos e embates que convulsionaram a realidade social e cultural do século
XX, tanto no plano nacional como no internacional. Durante os anos de sua formação pessoal e
intelectual, assistiu-se, no exterior, a duas guerras mundiais, ao surgimento do nazi-fascismo, à
implantação, consolidação e crise do socialismo na União Soviética. No plano interno, viu-se, depois
da revolução de 1930 (que tirou do poder a antiga elite política dos primeiros anos da república), a
ascensão do governo autoritário de Vargas. Os anos de sua maturação pessoal seriam os da guerra
fria no mundo, coincidente com a ditadura militar no Brasil. Por certo, todos esses fatos
desencadearam debates políticos e estéticos, que muito influenciaram a poesia de Drummond,
sobretudo o que ele criou entre as décadas de 1930 e 1950. O que se vê depois disso, nas três décadas
que o poeta ainda viveria, é, em certo sentido, o debate memorialístico e filosófico do rescaldo das
experiências pessoais e sociais datadas dos anos de formação, com suas paixões, desenganos,
frustrações, além da crescente percepção do seu protagonismo no quadro da poesia moderna no
Brasil, a ponto de passar a ser visto – apesar de sua recusa ao rótulo – como nosso “poeta maior”.
Em Drummond, a trajetória pessoal do poeta se vê entrelaçada à trajetória poética da. Com
isso queremos apontar para o fato de que a figura pública do escritor (que talvez seja uma persona
“fingida” pelo sujeito pessoal Carlos Drummond de Andrade) vai demonstrando, na evolução de
seus escritos – seja no plano formal, seja nos temas abordados – um amadurecimento que reflete
aquele pelo qual passa a pessoa do poeta. Ao longo desse processo, o poeta se vê em constante
transformação diante do mundo e de sua poesia.
Nos livros publicados nos anos 1930 (Alguma poesia e Brejo das almas), ainda sob o forte
impacto das lições do primeiro Modernismo, a marca mais saliente dos momentos iniciais de sua
arte é o conflito. No ensaio “Inquietudes na poesia de Drummond”, de Vários escritos (1995), Antonio
Candido, define a inquietude como uma existência material concreta sobre o qual o poeta trabalha
e que tem por base o conflito entre o “voltar-se ao eu e o abrir-se ao mundo”. O emblema
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característico desse conflito é a célebre figura do “gauche”, que, em sua polissemia se refere ao
mesmo tempo à condição pessoal do sujeito desajustado, ao ser do homem moderno em sua
travessia por um mundo povoado de muitas contradições (muitas “faces”) e, ainda, à condição do
poeta moderno, buscando exprimir-se num tempo de difícil tradução. Mas a constatação do impasse
diante do mundo (com o qual o eu lírico não “rima”) o leva, nessa fase, a ver a realidade à distância,
perplexo e inativo, sem que possa aderir plenamente à vida social.
A poesia de Drummond, no início de seu percurso, é marcada pela desconfiança diante da
mecânica das relações sociais e humanas, o que parece induzir o sujeito lírico a um mergulho
introspectivo por vezes desnorteante, frequentemente carregado de descontentamento. A
sensação de estranheza vem de certa incapacidade de harmonizar-se com o mundo. A
consequência, aponta Candido, é o “eu todo retorcido”, em que a torção é “um núcleo emocional a
cuja volta se organiza a experiência poética” (CANDIDO, 1995, p. 115). A isso se alia o que o estudioso
nomeia como “meditação constante e por vezes não menos angustiada sobre a poesia” (CANDIDO,
1995, p. 134). Em suma, o retorcimento do eu está ao par do retorcimento de sua expressão poética,
feita num registro de linguagem que, seja na densidade da reflexão metafísica, seja na saída pelo
humor refinado e contundente, incorpora de modo complexo as coordenadas estéticas do
Modernismo para melhor revelar os problemas fundamentalmente modernos vivenciados pelo eu
lírico. A esse respeito Candido observa:
Talvez seja mais importante a transformação das inquietudes, gerando certa serenidade
expressa não apenas pelo significado da mensagem, mas pela regularidade crescente da
forma, a que o poeta parece tender como fator de equilíbrio na visão do mundo. Entretanto,
essa serenidade é também fruto de uma aceitação do nada, da morte progressiva na
existência de cada dia; da dissolução do objeto no ato poético até a negação da própria
poesia (CANDIDO, 1995, p. 143).

Não haveria como se pensar nas vastas dimensões dessa introspecção sem atentar para a
construção simbólica desse “sintoma”. Chama-nos a atenção a recorrência, já a partir desse tempo
(mas que se amplia em sentidos para além dele), da temática do deslocamento pessoal, sinalizando
para a experiência “processual” (por não ser estática) dessa crise que gera o seu “ensimesmamento”.
Do ponto de vista biográfico, sabe-se que, em seu crescimento, o poeta passou por vários caminhos,
começando por Itabira, indo depois para Belo Horizonte, até se fixar no Rio de Janeiro. Mais do que
lugares de moradas, esses espaços (constantemente tematizados em seus poemas) são indicações
de um percurso existencial e poético ao qual o sujeito lírico se volta para se reconhecer (“retorcendose”) como um caminhante sem pouso.
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Figura de relevo da primeira geração modernista, Drummond se ligou ao movimento um
tanto por afinidades eletivas (primeiro com seus conterrâneos, no contexto da Belo Horizonte dos
anos 1920, depois com os amigos de São Paulo, principalmente Mário de Andrade), outro tanto por
seu espírito investigativo diante do viver e do criar modernos. Em qualquer das faces da sua assunção
da modernidade, pode-se dizer que o caminhar, com suas contradições, é também uma metáfora
extensiva à representação condição do homem moderno. Desse modo, investigar a polissemia dos
caminhos e do caminhar é um interessante modo de se verificar, por meio disso, a concepção de
modernidade abraçada pelo poeta.
CAMINHAR É PRECISO
Os caminhos de Drummond começam em Itabira, núcleo irradiador de sua compreensão do
mundo. Mas as contradições entre o que projetam em seu imaginário os espaços do rural e do
urbano se espalham desde cedo na criação do poeta, como observa Cristian Pagoto:
De um lado, o desejo de revolução política e social, capaz de instaurar uma nova ordem, de
outro, o gosto e a manutenção dos valores tradicionais, representados pelo clã dos
Andrades. Seus livros podem ser vistos como um conjunto organizado paralela e
contraditoriamente. Revelam a decadência da oligarquia rural mineira em luta com a
urbanização e a industrialização e a esperança instaurada pelo tenentismo de 30. (PAGOTO,
2008, p. 90).

A experiência dessa contradição evidencia um eu lírico cuja evolução, seguindo a trajetória da vida
de Drummond, vai da província para o mundo (a cidade) para retornar, eventualmente (e sempre
num complexo processo memorialístico) às origens provincianas a fim de se reconhecer (ou
desconhecer). De todo modo, a poética drummondiana é decidida pelo seu contato com a cidade,
feito de um inevitável caminhar até ela e por ela.
É importante analisar a persistência e o peso semântico do tema do caminhar na poesia
moderna, principalmente o caminhar pelas cidades. A modernização dos centros urbanos afeta a
escrita da poesia – dando-lhe temas e repertório linguístico – bem como a construção do sujeito
lírico (possível espelhamento no ser do homem moderno) nas obras de diferentes autores. Diego
Petrarca observa:
A modernidade é um fenômeno essencialmente urbano que passou a produzir uma arte das
cidades, que traz em si complexidade e tensão, elementos que são a própria essência da arte
modernista. O poeta, a partir do século XIX, vê-se atraído pela cidade, e essa cidade surge
como uma metáfora de uma nova ordem social e tecnológica (PETRARCA, 2008, p.10).

Walter Benjamin, ao investigar a poética de Charles Baudelaire em face da modernidade,
observa como figura emblemática desse contexto na obra do poeta francês o flâneur, andarilho e
observador da cidade, que encarna o espírito contraditório, de excitação e angústia, do que lhe
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sugere o espaço percorrido. A Paris mega urbanizada que o flâneur percorre é uma ebulição de
criatividade (visível na construção de bulevares luxuosos) e impedimentos (com a destruição de
centenas de edifícios para a construção de avenidas). Essas transformações urbanas que ocorrem
no século XIX refletem uma oposição entre acessibilidade – já que há uma obsessão pela abertura
de vias de locomoção, apontando para o primado do “movimento” como vocação da cidade – e
exclusão, já que a urbe moderna não permite de modo igual a fixação, nos seus limites, da totalidade
de seus habitantes (BENJAMIN, 1985, p. 43). A seletividade social surge do vínculo entre a
emergência da cidade moderna e a maturação do sistema capitalista baseado na desigualdade.
Em Drummond, a representação poética do perambular pela cidade-mundo é correlata a
essa visão dos espaços urbanos. Desse modo, o seu trajeto ecoa um passeio tenso pela modernidade
– sem desconsiderar as marcas permanentes de sua vivência no mundo arcaico que o gerou –
buscando construir sentidos. Em sua poesia da década de 1930 desponta com força a dicção de um
eu lírico que sente a necessidade de procurar caminhos em meio ao caos em que se sente imerso.
Para Candido, “o constrangimento (que poderia tê-lo encurralado no silêncio) só é vencido pela
necessidade de tentar a expressão liberadora, através da matéria indesejada” (CANDIDO, 1995, p.
69). Seu sentimentalismo ambíguo (ora irônico, ora patético) é desnorteante.
São empregadas, para a expressão desse embate, algumas metáforas que espelhem essa
condição. A do movimento (seja a pé, seja em algum veículo, como o bonde, por exemplo), junto
com a de espaços de movimentação (ruas, caminhos, estradas) responde à intenção de traduzir uma
reação qualquer – fuga, revolta, empenho na busca de uma solução – diante da opressão interior do
eu lírico, que observa a desconjunção do mundo a que pertence.
O eu poético drummondiano é abordado por um anjo torto, em “Poema de Sete Faces” (o
que abre Alguma Poesia), com uma incitação ao movimento: “Vai, Carlos, ser gauche na vida”. O
peso dessa “ordem” é sentido pelo sujeito, que, mesmo pressupondo o desajuste apontado por
Antonio Candido – se põe a caminho, observando (e absorvendo) em seu perambular imagens
típicas do mundo moderno:
(...) O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada (...) (ANDRADE, 2015, p.10).

O “Poema de sete faces” tem, por certo, uma galeria de “poemas irmãos”, todos tocados
pela mesma junção desordenada de um desconforto diante do mundo excitante observado e a
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introspecção que, sem alcançar isso plenamente, põe o sujeito observador diante da ponderação
sobre os significados do mundo visto, usando para isso de uma linguagem que traduza isso em um
dizer poético de muitas faces.
Trata-se de um poema caleidoscópico e propositalmente irregular, afinado com os primados
da revolução cultural apresentada pela Semana da Arte Moderna de 1922, ocorrida poucos anos
antes da publicação do livro. Essa fragmentação repercute o estado de espírito do eu lírico, o qual se
assume como imagem análoga e refletida do sujeito moderno e também do poeta moderno,
vivenciando a crise de linguagem típica da expressão artística desse tempo.
Seu caminhar hesitante pela cidade, com tudo o que ela representa como metáfora, mistura
pânico e maravilha, o que o leva a hesitar entre as coordenadas do “coração” e dos “olhos”. A cidade
de sete (mil) faces é ao mesmo tempo destino e desengano. Muito excita e pouco oferece ao
andarilho. Metonímia do mundo (que é vasto) a cidade não permite que o eu poético “rime” com ela.
É difícil delimitar a raiz do problema, se seriam os caminhos (bifurcados, labirínticos, povoados de
informações, desejos e frustrações na variedade de paisagens que se deixam ver) ou se seria o
caminhar, entendido como a forma de o sujeito palmilhar esses espaços (trôpego, claudicante, meio
desorientado por natureza). O que resta dessa andança, que passa em revista as paisagens de um
mundo grande e misterioso (do qual o apelo da fuga é tão gritante quanto infrutífero), é a comoção
final (“eu não devia te dizer/ mas essa noite, mas esse conhaque/ põem a gente comovido como o
diabo” (ANDRADE, 2015, p. 10)), sinal de um mergulho no mundo do eu, abalado pela
incompatibilidade com o mundo pelo qual caminha.
Essa incompatibilidade é ecoada em outro poema da primeira fase de sua produção, o
“Soneto da perdida esperança”, de Brejo das almas, seu segundo o livro, de 1934. A dramaticidade
da cena desenhada se potencializa pelo que se descreve da relação do eu lírico com os espaços por
onde caminha:
Perdi o bonde e a esperança.
Volto pálido para casa.
A rua é inútil e nenhum auto
passaria sobre meu corpo.
Vou subir a ladeira lenta
em que os caminhos se fundem.
Todos eles conduzem ao
princípio do drama e da flora (...) (ANDRADE, 2015, p. 43).
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Dessa fase inicial da poesia drummondiana, um poema de análise obrigatória quando
abordamos o tema desse artigo é, obviamente, “No meio do caminho”, também publicado em
Alguma poesia:
No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra (ANDRADE, 2015, p.20)

Na voga da polêmica suscitada pelo texto, Drummond inova nos temas e nos recursos
poéticos de sua época. O poema, que foi escrito por volta de 1925, e publicado pela primeira vez em
1928, na Revista de antropofagia, foi criticado por sua aparente ingenuidade, pelos seus segmentos
repetitivos e pelas suas redundâncias. Francisco Achcar observa que, por causa de “No meio do
caminho”, "Drummond passou a ser admirado ou ridicularizado - e até mesmo agredido - por causa
de seu poema repetitivo, ficando a imagem da pedra para sempre associada à sua poesia" (ACHCAR,
2000, p.17). A análise precisa dos sentidos desse breve texto – que já foi visto tanto como mera
“piada” ao supostamente parodiar Dante Alighieri e Olavo Bilac, quanto como reflexão filosófica das
mais herméticas – é ainda uma questão em aberto. De todo modo, no contexto pessoal (da biografia
de Carlos Drummond de Andrade) o poema é a senha para a constituição de um perfil de poeta
precocemente amadurecido. A chave da leitura do poema parece estar na consideração a três
elementos indissociáveis na narrativa que se constrói pelo texto: o eu caminhante, o caminho e a
pedra. Aliadas a essas três grandes metáforas, o texto enuncia outras três, derivadas do “advento”
da pedra no caminho de quem anda: as ações de parar, olhar (no sentido de contemplar, considerar)
e significar o acontecimento. A interrupção no transcurso do caminhante sugere a importância do
“evento” pedra, um possível desafio ao fluxo da caminhada. Lida em aliança com os outros poemas
desse tempo em que se desenha o “eu todo retorcido” enunciado na análise de Antonio Candido,
essa interrupção faz pensar na instabilidade do eu em seu transcurso no mundo, instabilidade
provocada pela vivência irrefutável da condição de “gauche”, aquele que é condenado a ir (“vai,
carlos”) sem garantias de que vá chegar, seja porque os embates do caminho o levarão a ter de parar,
seja porque o seu caminhar – ou a sua forma de caminhar – não lhe permite atingir um destino de
modo direto e linear.
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Mas as três ações do sujeito lírico diante da pedra (parar, olhar e significar) são entendidas
como o que lhe cabe fazer. Talvez o caminhar se justifique exatamente pela existência da pedra e a
ilusão de um caminhar fluente com destino certo não condiga com o “devir” (o caminhar) do homem
moderno com seus caminhos lineares todos desfeitos pela história, pelas incongruências do projeto
de humanização num mundo que aparentemente rejeita essa utopia.
Chama-nos a atenção a sintonia de sentido entre “No meio do caminho” e “A máquina do
mundo”, poema de maturidade (entendido por alguns críticos como o melhor poema brasileiro do
século XX2), publicado em Claro enigma (1951). Esse longo texto é em tudo contrastante com o
ousado e polêmico “poema da pedra”, datado da juventude de Drummond. Há nele um rigor formal
que o afasta do legado do primeiro Modernismo, junto com uma refinada remissão tanto à Divina
comédia de Dante como a Os Lusíadas de Camões. Mas a igualdade entre os textos se estabelece,
tematicamente, na ocorrência do tropo de um caminhante palmilhando uma estrada e se deparando
com uma aparição inesperada que interrompe seu fluxo. Assim como em “No meio do caminho”, há
em “A máquina do mundo” a necessidade de se parar, contemplar e significar o objeto da
interrupção. Contudo, essas ações são, no segundo texto mais detalhadas, assim como a força do
evento, que não é uma pedra, mas um mecanismo complexo por meio do qual se mostram ao
entendimento do eu lírico as respostas para todos os seus desenganos. O fato é que a oferenda de
uma solução definitiva, que supostamente “limparia” o caminho do andarilho pelo mundo, livrandoo das pedras que viria a encontrar, é algo vivenciado como sedução e canto de sereia para ser, ao
fim, rejeitado, uma vez que essa solução e, afinal, um caminho sem pedras, é algo que o Drummond
da maturidade sabe não ser possível e nem mesmo desejável.
Em seu célebre estudo sobre “A máquina do mundo”, José Guilherme Merquior estabelece
as distinções entre a criação de Drummond e as dos autores com os quais estabelece um diálogo
intertextual mais intenso: diferentemente do eu lírico dantesco da Divina comédia, o de Drummond
“não aspira à ação mística” de uma solução gratuita ofertada pelo mecanismo descoberto. Por outro
lado, diferenciando-se do que se celebra na epopeia de Camões, o caminhante de Drummond
também rejeita as ilusões de totalidade da ciência (ou do saber), sugerida pelo que a máquina lhe

2 Este poema foi escolhido como o melhor poema brasileiro de todos os tempos por um grupo significativo de
escritores e críticos, a pedido do caderno “MAIS” (edição de 02-01-2000), publicado aos domingos pelo jornal “Folha
de São Paulo”.
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promete vir a conhecer. “Rejeita voluntário a ciência rara, inumana, hermética e sacra quando afasta
o formidável oferecimento” (MERQUIOR, 1965, p. 86).
Ocorre que antes de chegar à concretização dessas rejeições amadurecidas – o que por um
lado o recoloca na sina do “gauche”, e por outro o define de uma vez por todas como o pensador
existencialista que será em sua velhice – o poeta viveu, na segunda fase de sua obra (representada
pelos livros dos anos 1940) o furor da crença em um caminhar que conduzisse a uma solução, que
necessariamente passava pela saída do círculo da subjetividade, adentrando os espaços do coletivo,
cortejando uma ação efetiva – política - no grande mundo.
Em A rosa do povo (1945) a poesia de Drummond apresenta intensa crítica social ao momento
que se estava vivendo (tempos de ditadura brasileira e segunda guerra mundial). O livro é “celebrado
como ponto alto da poesia de participação social, é, ao mesmo tempo, marco da linguagem
modernista” (ACHCAR, 2000, p.49). O poeta explicita uma decidida adesão (posteriormente revista)
à ideologia socialista, retratando sua revolta ante as injustiças sociais. O forte tom de crítica social
presente em A rosa do povo pode ser percebido em “A Flor e a náusea”:
Preso à minha classe e a algumas roupas,
Vou de branco pela rua cinzenta.
Melancolias, mercadorias espreitam-me.
Devo seguir até o enjôo?
Posso, sem armas, revoltar-me'?
Olhos sujos no relógio da torre (...)
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.
Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
É feia. Mas é realmente uma flor.
Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde
e lentamente passo a mão nessa forma insegura.
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se.
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico.
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.
(ANDRADE, 2015, p. 106)

Segundo Antonio Candido:
A consciência social, e dela uma espécie de militância através da poesia, surgem para o
poeta como possibilidade de resgatar a consciência do estado de emparedamento e a
existência da situação de pavor. No importante poema “A flor e a náusea” - RP, a condição
individual e a condição social pesam sobre a personalidade e fazem-na sentir-se responsável
pelo mundo mal feito, enquanto ligada a uma classe opressora. o ideal surge como força de
redenção e, sob a forma tradicional de uma flor, rompe as camadas que aprisionam.
(CANDIDO, 1995, p.105).
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A temática do caminhar e o envolvimento com a paisagem vista estão novamente presentes.
O início do texto aponta para a perplexidade do sujeito caminhante ao perceber, na fragmentação
do mundo visto, uma forte ausência de nexo, como a remeter a um tempo de caos e incerteza. Ir à
cidade é sinônimo de visitar e ver o mundo em sua desconstrução. Mas, diferentemente do tom
taciturno presente na caminhada dos tempos de Alguma poesia (e que, de certo modo, será
renovado em Claro enigma, ainda que em outro tom), vê-se no desenvolvimento desse poema uma
abertura à esperança – um intervalo de esperança, afinal -, sinalizada pela aparição da estranha flor
que induz, tanto como a pedra de “No meio do caminho” e a máquina do mundo no poema
homônimo, a uma necessária parada: “Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego”.
Chamamos a atenção para o fato de o advento da causa da interrupção afetar o fluxo não apenas do
eu lírico, mas da circunstância ao seu redor, o burburinho da cidade e suas exigências. Um imperativo
mais forte impõe uma ordem nova de relações que “Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”
apontando para a construção de um possível mundo novo ou ao menos uma nova forma de o eu
lírico se relacionar com ele, questionando sua onipresente casmurrice.
A VIAGEM NA POESIA
É preciso reconhecer que, embora se reportem a paisagens concretas, às vezes indicadas por
nomes de cidades, e nomeiem o ato material da caminhada como uma atitude do eu lírico, os
poemas de Carlos Drummond de Andrade associam o caminho e o caminhar a uma gama ampla de
realidades e vivências. O andarilho de seus textos, mais que tudo, vivencia a dubiedade de uma
busca (como se realizasse um destino inexorável, luta que poderia ser entendida em muitos sentidos
como “vã”) em que o que encontra não “rima” com o que é procurado, resultando da andança, como
exemplificam os textos aqui analisados, a aparição do surpreendente, do provocativo, do que pede
a contemplação, ainda que não se possa (ou não se deva) apreender plenamente a coisa
contemplada. Como não perceber ecos dessa reflexão na mais conhecida inserção metalingüística
de Drummond, o poema “Procura da poesia”, de A rosa do povo?
(...) Penetra surdamente no reino das palavras
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
Há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consume
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
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Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.(...) (ANDRADE, 2015, p. 105)

O fazer poético retrata de certo modo o seu caminhar, uma vez que repercute suas
indagações e perfaz um trajeto de busca de sentido penetrando “surdamente no reino das palavras”
como quem vai à busca de uma construção, ainda que sem a garantia de que ela ocorrerá em todas
as suas consequências. De todo modo, a poesia é um caminho também árduo e povoado de
“pedras”.
Há no todo da obra de Drummond variadas metáforas que erigem um ser em constante
conflito com o mundo, o “eu todo retorcido”. Dentre essas metáforas, as do caminhar e do caminho
que o poeta caminha apontam, de modo crítico, para um desenho do sujeito moderno e sua própria
compreensão do mundo (social, histórico, existencial e poético) em que caminha. Desenha-se desde
o início de sua andança pelo mundo da poesia um ser gauche, que mesmo tendo em si o impulso de
desistir, mantém-se duro face ao “sentimento de mundo”, como o personagem José do poema
homônimo, publicado em 1942: “Você marcha, José/ José, para onde?” (ANDRADE, 2015, p. 95).
Essa pergunta perplexa talvez tenha como resposta a própria poesia, se entendermos que é por ela
que os textos do autor se deslocam ou é à sua busca que, no limite, sempre está a reflexão do que o
poeta cria.
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DIÁLOGOS ENTRE
FILOSOFIA E CINEMA:
ENSAIO DE UMA
ANÁLISE FILOSÓFICA
DA OBRA
CINEMATOGRÁFICA
VIRIDIANA, DE LUIS
BUÑUEL
Luiz Marcelo Palauro1
RESUMO: O artigo busca uma aproximação entre o filme Viridiana, de Buñuel, e o pensamento
filosófico. Para tanto, utilizamos os textos: O Cinema Pensa, de Júlio Cabrera; Desde quando o
Progresso ficou louco, de Jacques Julliard; e, principalmente, a Segunda Dissertação da Genealogia
da Moral, de Nietzsche. Encontra-se neste texto, também, rápidas referências a Heráclito,
Parmênides, Platão, Sartre e Kant. Ao longo dos séculos, a filosofia idealista se desenvolveu
dogmaticamente, procurando se constituir em um pensamento exclusivamente racional. Na
modernidade, Descartes é o apanágio dessa vertente de pensamento convicta da possibilidade do
conhecimento puramente racional do mundo. “Penso, logo sou”, diz ele; verdade racional,
autoevidente, clara e distinta. Só muito esporadicamente em filosofia, e de maneira mais frequente
a partir do séc. XIX, surgem pensadores que buscam reintroduzir em suas reflexões o elemento
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afetivo e irracional. Os escritos desses autores estão repletos de sentimentos, de contradições, de
vida, de imagens poéticas ou ainda de críticas à ideia de razão onipotente (própria do Iluminismo).
Sem sombra de dúvidas, um filme não é a realidade: é uma imagem, é uma fantasia, é como um
poema, uma ilusão e uma cópia da realidade. Será, somente por isto, um obstáculo para a
compreensão da realidade? Compreendemos que, justamente por nos afastar da realidade, a arte
possibilita que a vejamos de um modo que não poderíamos ver se estivéssemos mergulhados na
imediatez do real. É neste sentido que pretendemos buscar uma aproximação entre o filme Viridiana
e a Filosofia: ambos possuem como elemento comum a mediação com a vida (o mundo, a realidade).
PALAVRAS-CHAVE: Moral; Progresso; Morte de Deus.
ABSTRACT:
This paper looks for an approximation between the movie Viridiana, by Buñuel, and the
philosophical thought. To do so, we used the texts: Cine: 100 años de filosofia, by Julio
Cabrera; Depuis quand le progrès est-il devenu fou , by Jacques Julliard; and, especially, the Second
Essay of Nietzsche's Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift. Brief references to Heraclitus,
Parmenides, Plato, Sartre, and Kant are also found in this text. Over the centuries, idealist
philosophy has developed dogmatically, seeking to constitute an exclusively rational thought. In
modernity, Descartes is the epiphany of this strand of thought convinced of the possibility of purely
rational knowledge of the world. "I think, therefore I am," he says; rational truth, self-evident, clear
and distinct. Only very sporadically in philosophy, and more frequently from the 19 th century
onwards, there was an emergence of thinkers who seek to reintroduce in their reflections the
affective and irrational element. The writings of these authors are full of feelings, contradictions,
life, poetic images or criticisms of the idea of omnipotent reason (proper to the Enlightenment).
Without a doubt, a movie is not reality: it is an image, it is a fantasy, it is like a poem, an illusion and
a copy of reality. Are they, therefore, an obstacle to understanding reality? We understand that,
precisely because it distances us from reality, art enables us to see it in a way that we could not see
if we were immersed in the immediacy of the real. It is in this sense that we intend to seek an
approximation between the movie Viridiana and Philosophy: both have as a common element
mediation with life (the world, reality).
KEYWORDS: Moral; Progress; Death of God.

INTRODUÇÃO:
A filosofia se desenvolveu dogmaticamente ao longo dos séculos, procurando se constituir
em um pensamento exclusivamente racional – ideal que atinge seu ponto máximo na modernidade.
Descartes é o apanágio dessa vertente de pensamento convicta da possibilidade do conhecimento
puramente racional do mundo. “Penso, logo sou”, diz ele; verdade racional, autoevidente, clara e
distinta. Abre-se, assim, o espaço teórico necessário para o surgimento da ciência moderna. Essa
ciência crê piamente na possibilidade de uma objetividade do conhecimento científico e na
imparcialidade e na frieza – ausência de envolvimento emocional – do pesquisador em relação a seu
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objeto de estudo. Como um dos expoentes mais ilustres desse modo de se fazer ciência, podemos
apontar, por exemplo, Auguste Comte.
Só muito esporadicamente em filosofia, e de maneira mais frequente no séc. XIX, surgem
pensadores que buscam reintroduzir em suas reflexões o elemento afetivo e irracional. Filósofos
como Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche e Schopenhauer, entre outros que aqui também poderiam
ser citados, vêm nos lembrar que além do pensamento meramente racional (apático), há no homem
uma dimensão afetiva, instintiva, visceral e irracional que precede e, talvez, predetermine toda a sua
atividade consciente.
O pensamento desses autores, portanto, está repleto de irracionalidades, de sentimentos,
de contradições, de vida, de imagens poéticas ou, ainda, de críticas à ideia de razão onipotente –
própria do Iluminismo e, em alguma medida, herdada pelo Positivismo. Com o estremecimento
causado por esses pensadores páticos (imagéticos), o fazer filosófico se vê, atualmente, obrigado a
incluir a si mesmo no leque de sua própria crítica e a questionar a possibilidade do conhecimento puro
(apático). Eis, talvez, uma possibilidade da filosofia se tornar menos crente em si mesma e mais
reflexiva.
Sócrates e Platão desprezaram a aparência para supervalorizar a essência. Entenderam que
o original vale mais do que a cópia imperfeita que dele se origina. Compreende-se, portanto, porque
Platão “expulsa” o poeta Homero de sua “Cidade Perfeita”, chamando-o de mentiroso. Sem sombra
de dúvidas, um filme não é a realidade: é uma imagem, é uma fantasia, é como um poema, uma
ilusão e uma cópia da realidade. Será ele, somente por isto, um obstáculo para a compreensão da
realidade ou pode também, em alguns casos, ser um caminho elucidativo?
Hegel diz que a arte possui uma função moralizante. Nesse sentido, justamente por nos
afastar da realidade, a arte possibilita que a vejamos de um modo que não poderíamos ver se
estivéssemos mergulhados na imediatez do real. É por esse ângulo que pretendemos buscar uma
aproximação entre o filme Viridiana e a Filosofia: ambos possuem como elemento comum a
mediação com a vida (o mundo, a realidade).
O pensamento de Buñuel, em Viridiana, insere-se na mesma perspectiva nietzschiana de
crítica ao cristianismo, à tradição, aos valores morais, à ciência e à Verdade. Enquanto Nietzsche é
conhecido como “o filósofo da morte de Deus”, Buñuel é o cineasta – ouso dizer, nietzschiano – que
queima os símbolos sagrados do cristianismo em uma fogueira. No texto Das Três Transformações,
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Nietzsche assim denota a imagem poética da criança: “a criança é a inocência, e o esquecimento,
um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa
afirmação”2. No final de Viridiana, após tudo o que era valioso ter sido profanado por atos grosseiros
de mendigos inescrupulosos, é também pelas mãos de uma criança que a coroa de espinhos e o
crucifixo são lançados ao fogo, marcando o final de uma época e o início de outra.

1. VIRIDIANA REFLETIDA NO ESPELHO DA HISTÓRIA
Viridiana pode ser interpretado como uma analogia com a passagem da Idade Média à
contemporaneidade. Passagem de um tempo em que as regras e os padrões de comportamento do
homem em sociedade eram estabelecidos em sentido vertical – de cima para baixo –, por meio do
poder de uma pequena elite intelectual ler e interpretar a “vontade do Pai”, para uma época em que
o processo de individuação se encontra extremamente acentuado. O homem contemporâneo se vê
condenado a lidar com a “angústia”, que nada mais é senão o calafrio na espinha que sentimos
quando descobrimos que “o Pai morreu” e que, de agora em diante, cada um precisa assumir seu
destino em suas próprias mãos.
A consequência da “morte de Deus”, para Nietzsche, é o niilismo. Trata-se da ausência de um
fundamento para os valores morais. Estar solto no mundo sem saber que direção tomar. Assim se
encontra o olhar de Viridiana no final do filme: perdido. Na História do pensamento ocidental, a
passagem da certeza religiosa do séc. XIII ao completo ateísmo do séc. XX se dá permeada por dois
momentos transitórios que amortecem o choque da mudança radical da visão de mundo: o
iluminismo do séc. XVIII e o positivismo do séc. XIX.
Tanto a crença nas luzes da razão quanto a firme esperança de que “a ciência, apoiada sobre
a técnica, inaugura uma era de felicidade para o gênero humano”3 são, ainda, fé e esperança. Mas o
séc. XX, com suas duas grandes guerras mundiais explodindo nos países mais ilustrados e
desenvolvidos tecnologicamente, veio a abalar definitivamente a religião do progresso. “E bastou a
crença no progresso, isto é, a ideia do aperfeiçoamento infinito da espécie humana, desmoronar [...]

2

NIETZSCHE, Friedrich. “Das Três Transformações”. In: NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. São Paulo:
Martin Claret, 2001. p. 36.
3
JULLIARD, Jacques. Desde quando o progresso ficou louco? In: Café Philo: as grandes indagações da filosofia. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 107.
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e eis a humanidade definitivamente ateia. Ateia acerca de tudo: acerca do futuro, da ideia de Bem e
talvez de si mesma”.4
Se as atrocidades cometidas no Holocausto tivessem ocorrido em um espaço geográfico
“pouco civilizado”, como a América Latina ou a África, ainda, talvez, poder-se-ia salvar a religião do
progresso. Porém, tendo eclodido entre os “países mais civilizados” da época, a França e a
Alemanha, juntamente com os corpos, as vidas, as construções e as estradas, ali também se
desintegrou nossa última quimera.
Que o país de Goethe, Beethoven e Einstein seja também o inventor de Dachau e Auschwitz,
eis o que vem arruinar os fundamentos do novo evangelho pregado por Condorcet, segundo
o qual o progresso científico e técnico ia assegurar não só o bem-estar da humanidade, mas
também seu aperfeiçoamento moral.5

Portanto, nós, homens do século XX, não temos o direito de acreditar na Ciência como tábua
de salvação como os homens do séc. XIX. Atualmente, a própria tecnologia deixou de ser a solução
e se transformou em um problema. A prova disto? A utilização da tecnologia de ponta nas duas
Grandes Guerras; a massificação do pensamento das pessoas por meio da mídia e a consequente
perda de individualidade; o controle cada vez mais eficiente do comportamento e do pensamento
das pessoas pela sofisticação do modelo panóptico; e, por fim, os problemas ecológicos oriundos da
exploração irracional dos recursos naturais e do nosso modo de vida extremamente consumista e
degradante, que subordina os demais valores ao crescimento econômico e se mostra insanamente
nocivo ao Planeta.
Assim, a passagem da certeza religiosa do séc. XIII ao completo ateísmo do séc. XX, do ponto
de vista histórico, ocorreu intercalada por duas etapas sucessivas. Tanto a modernidade, com sua fé
nas Luzes da Razão, quanto o positivismo, com a convicção de que o Método Científico aplacaria de
vez os dois flagelos do gênero humano, a estupidez e a maldade, retardam o advento do niilismo
contemporâneo.
Entendemos por niilismo contemporâneo o completo ateísmo, a completa falta de projetos
e de esperança, a abissal ausência de um fundamento seguro e de um critério inabalável para a
determinação da verdade e da moral. É nesse sentido que deve ser interpretada a afirmação de
Nietzsche de que Deus morreu.

4

JULLIARD, Jacques. Desde quando o progresso ficou louco? In: Café Philo: as grandes indagações da filosofia. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 109.
5
JULLIARD, Jacques. Desde quando o progresso ficou louco? In: Café Philo: as grandes indagações da filosofia. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 108.
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Mais do que uma simples blasfêmia é a constatação de um fato: outrora Deus servira de
fundamento para a verdade e a moral (séc. XIII); depois os homens o destituíram do trono e
colocaram em seu lugar a Razão (séc. XVIII); em seguida o Positivismo relegou a Metafísica ao
âmbito das criações fantásticas e colocou no trono a Ciência Experimental (séc. XIX); e finalmente,
na contemporaneidade, as próprias conquistas da ciência aplicadas à indústria e à exploração da
natureza se mostraram como um problema, obrigando-nos a retirar do trono também a Ciência
Positiva. Segue-se que o lugar originalmente ocupado por Deus agora encontra-se vazio. A “morte
de Deus” anunciada por Nietzsche, portanto, não deve ser entendida como uma forma infantil e
fantasiosa de “matar”, no plano da ficção, alguém que por alguma razão não gostamos. Para além
da linguagem poética e metafórica, Nietzsche percebeu o espírito de seu tempo, anunciando um
fato ainda em andamento e, ao mesmo tempo, já irreversível: “Deus está morto”.
E o que isto tudo tem a ver com o filme de Buñuel que estamos analisando? Compreendemos
que nosso “olhar” no fim do séc. XX se assemelha ao da protagonista na última cena de Viridiana. É
nesse sentido que dissemos, acima, haver certa analogia entre o filme e a passagem da Idade Média
à Contemporaneidade. Viridiana que, no início do filme, sabia exatamente qual era seu lugar no
mundo – assim como nós no séc. XIII –, no final, aparece “em suspenso”, isto é, desorientada e sem
saber ao certo que direção tomar –, do mesmo modo que nós, ao finalizar a cena do séc. XX.

2. VIRIDIANA À LUZ DA GENEALOGIA DA MORAL
Diante do ciúme da companheira, Jorge se justifica: “a vida é assim. A uns ajunta e a outros
separa. O que podemos fazer se é a vida quem manda?”. Este personagem, para utilizarmos uma
linguagem nietzschiana, encontra-se “além do bem e do mal”, além dos arrependimentos e dos
ressentimentos. A “culpa”, conceito cravado no espírito humano por meio de milênios de martírio
sobre o corpo, algo incutido pelo ferro pontiagudo ou em brasa vertendo sangue da carne, não passa
de um sentimento baseado em um juízo falso.
2.1. A origem do sentimento de culpa na Genealogia da Moral
Nietzsche inicia a segunda dissertação da Genealogia da moral fazendo uma apologia à
capacidade de o animal humano esquecer. “Não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança,
orgulho, presente, sem o esquecimento”6. O maior problema que a civilização enfrentou para se

6

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 47-48.
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constituir enquanto tal, para domesticar a besta homem, consistiu em criar nesse animal uma
memória, uma consciência. “Como fazer no bicho homem uma memória? [...] Apenas o que não
cessa de causar dor fica na memória”7.
Durante milênios o criminoso era castigado brutalmente, mas esse castigo não possuía para
ele o mesmo significado que o atribuído pelos criminosos de nossos dias. O castigo recaía sobre o
criminoso como uma fatalidade, como um acontecimento natural, sem ressentimento, sem culpa.
O criminoso arcaico não dizia: “Eu agi errado”, mas: “algo aqui saiu errado”8. Foram necessários
milênios de castigos brutais para que o sentimento de culpa fosse incutido no espírito humano.
Como surgiu no homem algo como um “sentimento de culpa”, um “remorso”? Em que sentido
podemos dizer que o castigo é a origem da “má consciência”?
Segundo Nietzsche, as “casas de correção” do Estado não podem gerar o verme da “má
consciência” e muito menos os castigos mais primitivos, mais sangrentos e brutais poderiam trazêlo à existência. A punição, ao contrário, gera no criminoso um sentimento de revolta, torna-o mais
duro, mais astuto, mais frio e calculista. Os artefatos do aparelho jurídico não poderiam gerar o
sentimento de culpa porque o criminoso vê todos os seus comportamentos “ilícitos”, empregados
na realização do seu crime, serem praticados também pelo Estado e em nome da “boa consciência”.
Procedimentos judiciais e executivos impedem o criminoso de sentir seu ato [...] como
repreensível em si: pois ele vê o mesmo gênero de ações praticado a serviço da justiça,
aprovado e praticado a serviço da boa consciência: espionagem, fraude, uso de armadilhas,
suborno, toda essa arte capciosa e trabalhosa dos policiais e acusadores, e mais aquilo feito
por princípio, sem o afeto sequer para desculpar.9

Qual seria então a explicação para a origem do “sentimento de culpa”? Haveria alguma
relação entre a violência dos castigos reservados aos “traidores” da ordem estabelecida e a origem
da “má consciência”? Embora o castigo seja inútil para fazer surgir imediatamente o sentimento de
culpa, ele tem o mérito de tornar homens e animais mais cautelosos, mais astutos, ardilosos,
chegando ao ponto de levá-los a refrear, ao menos momentaneamente, seus impulsos e desejos.
Em um primeiro momento, o castigo não torna o homem menos violento e melhor do ponto
de vista moral, mas o “domestica”, o “condiciona” e faz com que, por medo, ele comece a dizer

7

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 50.
Cf. “Durante milênios os malfeitores alcançados pelo castigo pensaram a respeito de sua ‘falta’: ‘algo aqui saiu errado’,
e não: ‘eu não devia ter feito isso’ – eles se submetiam ao castigo como alguém se submete a uma doença, a uma
desgraça ou à morte, com aquele impávido fatalismo sem revolta [...]”. (NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral:
uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 71).
9
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 70.
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“Não!” as suas próprias inclinações, protelando a satisfação para um momento mais seguro. O
cachorro que por medo do dono não avança sobre seu prato e não lhe rouba a comida não o faz
porque introjetou algum valor moral, mas porque aguarda o momento que seu dono se fragilize,
morra ou desapareça para sempre, para que possa tomar tranquilamente aquilo que por natureza
lhe pertence. Do mesmo modo age a besta homem diante da ameaça iminente do castigo – supondo
que os desejos de sua “mente criminosa” se choquem com as normas da moral estabelecida.
Enfim, qual seria a relação entre “castigo” e “sentimento de culpa”? Como normas morais,
arbitrariamente estabelecidas por algum outro homem, puderam ter sido interiorizadas por este
homem em particular, a ponto de ele acreditar que sua ação é má e condenável em si mesma? Como
o homem passou a se sentir culpado?
Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro. [...] Os castigos
[...] fizeram com que todos aqueles instintos do homem selvagem, livre e errante se
voltassem para trás, contra o homem mesmo. A hostilidade, a crueldade, o prazer na
perseguição, no assalto, na mudança, na destruição – tudo isso se voltando contra os
possuidores de tais instintos: esta é a origem da má consciência.10

Para Nietzsche, a erupção da má consciência é a doença mais nociva que já assolou o homem.
Tal sentimento transformou sua força em fraqueza e retirou dele a capacidade de lutar. Ele surgiu
como “o resultado de uma declaração de guerra contra os velhos instintos nos quais até então se
baseava sua força, seu prazer e o temor que inspirava”11. O movimento da agressividade e do prazer
em fazer sofrer, que deixa de se direcionar para fora e passa a refluir sobre si mesmo, cindiu o homem
em si mesmo, dilacerou-o, rasgou as suas entranhas.
Qual a hipótese explicativa nietzschiana para essa interiorização autodestrutiva da potência,
ao longo do processo histórico?
O sentimento de culpa, de obrigação pessoal, [...] teve origem, como vimos, na mais antiga
e primordial relação pessoal, na relação entre comprador e vendedor, credor e devedor: foi
então que pela primeira vez defrontou-se, mediu-se uma pessoa com outra”.12

A religião transferiu para o infinito a relação entre credor e devedor. Primeiro, a relação entre
credor e devedor foi transferida para o culto dos mortos. Afinal, os indivíduos viventes devem aos
seus antepassados a grandiosidade da estirpe em que vivem.
A convicção prevalece de que a comunidade subsiste apenas graças aos sacrifícios e às
realizações dos antepassados. [...] reconhece-se uma dívida que cresce permanentemente,

10

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 73.
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 73.
12
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 59.
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pelo fato de que os antepassados não cessam, em sua sobrevida como espíritos poderosos,
de conceder à estirpe novas vantagens e adiantamentos a partir de sua força. 13

A relação entre credor e devedor passou a traspassar, portanto, a relação entre os vivos e os
mortos. Os benefícios e adiantamentos providos pelos mortos deveriam ser pagos com obediência
às regras sabiamente criadas por eles, com sacrifícios, com oferendas e mesmo com alimentos. Em
seguida, com o refinamento das religiões, o culto dos mortos se converteu no temor ao "Deus Pai".
Ele, o antepassado credor, Deus, passou a impor as regras, os valores, o bem e o mal à
comunidade. Com a invenção do Deus judaico-cristão, a ameaça da danação eterna aterrorizou a
humanidade. Os indivíduos, por “temor ao Senhor”, passaram a dizer não aos seus próprios desejos.
A força contida, interiorizada e agindo contra o próprio indivíduo para impedi-lo de agir contra a
“vontade de Deus” adoeceu o homem. O homem tornou-se, assim, o “animal de faces vermelhas”.14
2.2. Viridiana e Jorge: entre a culpa e a afirmação da vida
Após o suicídio de Dom Jaime, Viridiana não hesita em confessar à Madre Superiora que:
“Tudo o que posso dizer é que sou a culpada pela sua morte”15. Nesse sentido, Julio Cabrera entende
que a decisão da personagem fundar um abrigo para pobres na mansão herdada seria uma tentativa
de expiar sua culpa pela tragédia ali acontecida.
As pessoas às quais Viridiana tenta ajudar, como expiação simbólica pelo que aconteceu
naquela casa, terminam traindo sua benfeitora, mostrando-se na realidade seres
mesquinhos e perversos aos quais não parece valer a pena tentar ajudar.16

Procurando viver de forma austera sob os princípios da moralidade cristã, certamente, a
protagonista, apesar de sua “vida santa”, deve se deparar frequentemente com os sentimentos de
culpa e de vergonha. Embora o filme seja em preto e branco, podemos presumir que, por várias
vezes, suas faces ficam vermelhas.
As atitudes e o modo de vida de Jorge são exatamente antitéticos aos de Viridiana. A
abnegação e a resignação passam longe dos valores que orientam sua ação. “O homem nobre
impõe-se a si mesmo o dever de não se envergonhar; quer ter recato perante todo o que sofre”17.
Jorge não chega a ser propriamente “cruel”, mas entre o seu prazer e o prazer de outrem, opta,
13

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 77.
(Dissertação II, parágrafo 19).
14
“O que pensa chama ao homem animal de faces vermelhas. E por que isto? Não será porque teve de se envergonhar
demasiadas vezes?”. (NIETZSCHE, Friedrich. “Dos Compassivos”. In: NIETZCHE, F. Assim Falou Zaratustra. São Paulo:
Martin Claret, 2001. p. 77.).
15
VIRIDIANA. Direção: Luis Buñuel, Espanha/México, 1961. 87 min. (Cf. 36’ 26’’)
16
CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. p. 240.
17
NIETZSCHE, Friedrich. “Dos Compassivos”. In: NIETZCHE, F. Assim Falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2001.
p. 77.
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abertamente, por si mesmo. Recusa-se a adotar uma atitude hipócrita – atitude que alguns dos
mendigos acolhidos por Viridiana adotam – e não pretende estipular objetivos demasiados nobres
e inexequíveis – armadilha em que se prende Viridiana.
Jorge se apresenta como um personagem mundano, empreendedor, laico, hedonista, altivo,
sincero e que não busca atrás das estrelas uma razão para justificar sua vida, mas que procura ocupála com aquilo que é terreno e pode ser alcançado. O filho bastardo de Dom Jaime passa as noites
jogando cartas com sua bela empregada Ramona, quebrando valores tradicionais concernentes à
divisão de classes; não se sente embaraçado ao convidar sua prima Viridiana para apreender a “jogar
cartas” com ele e Ramona em seu quarto; não se constrange em deixar a “namorada” partir ao ver o
seu interesse por Viridiana; não hesita em fazer sexo com a Ramona no sótão da casa (detalhe
interessante nessa cena é o pulo do gato sobre o rato – tudo se passa no horizonte de uma relação
de forças naturais: o gato e o rato, o homem e a mulher); contrata homens para trabalhar a terra; e
empreende melhorias na fazenda, de forma a reintegrá-la de volta ao ciclo da vida.
Pode-se dizer que arde no peito de Jorge algo como o “fogo” – para empregar uma imagem
de Heráclito – que consome o antigo como condição para o surgimento do novo. Nessa lógica, Jorge
é um personagem extremamente temporal, ao contrário de Viridiana que, ao modo do pensamento
de Parmênides, só se sente segura se cercando de eternidade. Encontra-se entre Jorge e Viridiana
uma oposição análoga a que há entre Heráclito e Parmênides. “[Parmênides é] um profeta da
verdade, mas como que formado de gelo, não de fogo, vertendo em torno de si uma luz fria e
penetrante”18.
Para Viridiana, a vida não se justifica por si mesma e nem merece ser amada por aquilo que
efetivamente apresenta. Ela e a tradição platônico-cristã se posicionam negativamente em relação
ao corpo e seus devires. Todas as suas ações só encontram sentido em uma recompensa após a
morte. Ambos necessitam de um universo estático e previsível, pois acreditam ter algum controle
sobre o mundo e seu destino.
Nietzsche e Jorge, por sua vez, ensinam que é preciso saber amar a vida sem se ressentir de
sua transitoriedade. É preciso não se revoltar com a nossa impotência para lutar contra os seus

18

NIETZSCHE, Friedrich W. A filosofia na idade trágica dos gregos. Tradução: Maria Inês Madeira de Andrade. Lisboa:
Edições 70, 1995. Cap. 9. p. 16.
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caprichos. É preciso lançar-se de braços abertos em sua direção. Não mais lhe opor resistência, mas
se entregar ao caráter caótico, inesperado, surpreendente e indomável.
Em Assim Falava Zaratustra, Nietzsche apresenta a vida como uma “mulher” dissimulada e
irresistivelmente sedutora: vem a nós quando quer; traz-nos presentes magníficos e, quando menos
se espera, vai-se embora deixando a casa vazia. Ela não sente compaixão, culpa ou vergonha.
Acabo de te olhar nos olhos, vida; vi reluzir outro nos teus olhos noturnos, e essa
voluptuosidade paralisou meu coração. [...] Duas vezes apenas agitaste com as mãos as tuas
castanholas, e já os pés me pulavam ébrios. [...] Saltei ao teu encontro; tu retrocedeste ao
meu impulso; e até a mim serpeava a tua voadora e fugidia cabeleira. [...] Num pulo me
afastei de ti e das tuas serpentes: já tu te erguias com os olhos cheios de desejos. [...] Ó, tu,
cuja frialdade incendeia, cujo ódio seduz, cuja fuga prende, cujos enganos comovem! [...]
Que maldita serpente esta, feiticeira fugidia, veloz e ágil. Aonde te meteste? Sinto na cara
dois sinais da tua mão, dois sinais vermelhos! [...]. 19

Jorge não se ressentiria desta sedutora de madeixas longas, ao contrário, imita seus
exemplos e sabe recebê-la com o coração aberto. Ambos se posicionam para além da culpa e são,
por assim dizer, “sem-vergonha”: colocam-se além do pudor e da tradição, visando, unicamente, à
brincadeira, ao jogo e ao prazer. “Além do bem e do mal encontramos a nossa ilha e o nosso verde
prado: só nós dois o encontramos”20.
Por outro lado, Viridiana sequer é um personagem autenticamente compassivo – muito
menos a expressão de um indivíduo ativo e afirmador da vida. Ela se esforça por ser uma pessoa
apática, cuja ética é orientada apenas pela noção de dever religioso. Falta-lhe aquela alegre
sabedoria de Zaratustra segundo a qual “grandes favores não tornam ninguém agradecido, mas
apenas vingativo”21. Ela vive para a caridade, negligencia a busca de seu próprio prazer para se
preocupar com o bem-estar dos outros e não sabe que “quando apreendemos melhor a divertir-nos,
esquecemos melhor de fazer mal aos outros e de inventar dores”22.
2.3. As ações de Viridiana e de Jorge interpretadas a partir de Kant, Sartre e Nietzsche
A personagem Viridiana, em sua atitude ascética, talvez, possa ser interpretada como a
encarnação do sujeito moral kantiano.

19

NIETZCHE, F. “O Outro Canto do Baile”. In: NIETZCHE, F. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2001. p.
175. (Parte III).
20
NIETZCHE, F. “O Outro Canto do Baile”. In: NIETZCHE, F. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2001. p.
176. (Parte III).
21
NIETZCHE, F. “Dos Compassivos”. In: NIETZCHE, F. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2001. p. 77.
(Parte II).
22
NIETZCHE, F. “Dos Compassivos”. In: NIETZCHE, F. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2001. p. 77.
(Parte II).
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A vontade absolutamente boa, cujo princípio tem que ser um imperativo categórico,
indeterminada a respeito de todos os objectos, conterá pois somente a forma do querer em
geral, e isto como autonomia; quer dizer: a aptidão da máxima de toda a boa vontade de se
transformar a si mesma em lei universal é a única lei que a si mesma se impõe a vontade de
todo o ser racional, sem subpor qualquer impulso ou interesse como fundamento. 23

Ambas, tanto a moral kantiana como Viridiana, mantêm uma temperatura afetiva baixa,
indiferente, esforçando-se por não se mover por qualquer paixão. O primo de Viridiana, Jorge,
frequentemente a chama de “uma beata sem sangue nas veias”24. Ela parece não sentir nenhuma
emoção, sequer quando chora. Diante das investidas amorosas do tio, mantém-se austera, firme e
imparcial. Mesmo quando traz os mendigos para viver no casarão, apenas está cumprindo a diretriz
da compaixão orientada pelo puro dever cristão.
A ira de Nietzsche em relação a Kant é tão grande a ponto de chamá-lo de mulherzinha:
“Todos esses grandes exaltados e prodígios fazem como as mulherzinhas – tomam logo por
argumentos os ‘belos sentimentos’, por sopro da divindade o ‘peito erguido’, e a convicção por um
critério de verdade.”25. O imperativo categórico kantiano postula uma disposição afetiva muito
próxima da almejada pela freira Veridiana ao longo do filme. Buñuel, portanto, em consonância com
Nietzsche, zomba desde ideal ascético – compartilhado por Viridiana e por Kant – que nos parece
estar condenado ao fracasso pelo próprio movimento da vida.
Em Viridiana, até a compaixão cheira à falsidade. Por trás de todos os seus “bons atos” e de
todas as suas investidas “desinteressadas” sempre paira a dúvida de um interesse maior: a Vida
Eterna, o Paraíso. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, nesse ponto, é incisivo:
L'égoïsme du Saint est sanctionné. Mais que Dieu meure et le Saint n'est plus qu'un égoïste: à
quoi sert qu'il ait l'âme belle, qu'il soit beau sinon à lui-même? A ce moment la maxime ‘faire la
moralité pour être moral’ est empoisonnée. De même ‘faire la moralité pour faire la moralité’. Il
faut que la moralité se dépasse vers un but qui n'est pas elle. 26

A ética cristã, representada por Viridiana, não possui sequer a nobreza da “desinteressada”
ética kantiana. O cristão, por definição, não é aquele que age corretamente por puro respeito à lei
moral, mas porque sabe que Deus o vê. Ao fazer o bem, na verdade, ele está mais preocupado em
ser bom e aqui já vai uma certa dose de egoísmo. Ele tenta ser bom porque sabe que um observador

23

KANT. Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa/Portugal:
Edições 70, 2007. p. 90-91.
24
VIRIDIANA. Direção: Luis Buñuel, Espanha/México, 1961. 87 min. (Cf. 61’ 45’’).
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NIETZSCHE, Friedrich W. O Anticristo. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1988. p. 25. (Cap. 12).
SARTRE, Jean-Paul. Caihers pour une morale. Gallimard, 1948. p. 12. Cahier 1. (Bibliothèque de Philosophie) ISBN:
2 07-024648-5.
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absoluto (Deus) o vê. Age mais preocupado com seu próprio "ser para Outro", isto é, a maneira como
o Outro o vê, do que com o Outro mesmo.
Em Jorge, por outro lado, tanto o bem quanto o mal são mais verdadeiros e críveis. Em
determinada cena, ele é movido por um raro ímpeto compassivo: ao ver um cachorro que vai sendo
arrastado pelo dono em baixo de uma carroça, compra o animal para libertá-lo27. Porém,
imediatamente, após a compra, surge outra carroça, passando em sentido contrário, com outro
cachorro submetido à mesma situação. Buñuel é um cineasta maldoso que com seu açoite nos faz
despertar da ordem harmônica projetada pelo senso comum. Somos forçados a refletir: o que
adianta “ajudar” um único animal quando inúmeros outros continuam submetidos à mesma
condição? Acrescente-se a isto que o animal “liberto”, talvez por estar habituado à sua vida,
manifesta o desejo de seguir seu antigo dono opressor e é impedido pelo seu agora “benfeitor”.
Note-se ainda que o nome do cachorro é Carneiro. Torna-se evidente a semelhança desse
animal com a classe dos trabalhadores assalariados. Ambos são dóceis e muitas vezes estão tão
acostumados à opressão em que se encontram que sequer a percebem mais e possivelmente não
gostariam de ser libertados. Ambos se não caçam não comem. O antigo dono do cachorro diz: “Já
sabes, quanto menos ele comer mais ele caça”28.
O filme Viridiana tacitamente nos coloca diante da questão ética: é possível fazermos algo de
bom para os outros? Nesse ponto, concordamos novamente com Sartre: todas as ações humanas
se equivalem, seja se embriagar-se solitariamente num bar ou liderar os exércitos.29 “O homem é
uma paixão inútil”30. Trata-se do drama Goetz, protagonista da peça teatral sartriana O Diabo e o
Bom Deus: ao tentar fazer o puro mal, acaba fazendo o bem e vice-versa. Efeito dialético: o bem traz
o mal em seu bojo; o mal engendra o bem. Filosofia popular: todo bem gera um mal; todo mal gera
um bem.

27

VIRIDIANA. Direção: Luis Buñuel, Espanha/México, 1961. 87 min. (Cf. 52’ 45’’)
VIRIDIANA. Direção: Luis Buñuel, Espanha/México, 1961. 87 min. (Cf. 54’ 0’’).
29
Cf.: “[...] todas as atividades humanas são equivalentes [...]. Assim, dá no mesmo embriagar-se solitariamente ou
conduzir os povos. Se uma dessas atividades leva vantagem sobre a outra, não o será devido ao seu objetivo real, mas
por causa do grau de consciência que possui de seu objetivo ideal; e, nesse caso, acontecerá que o quietismo do bêbado
solitário prevalecerá sobre a vã agitação do líder dos povos”. (SARTRE, J.-P. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia
Fenomenológica. 20. ed. Trad. Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 764).
30
SARTRE, J.-P. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica. 20. ed. Trad. Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes,
2011. p. 750.
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A vida possui um caráter feminino extremamente envolvente, sedutor e traiçoeiro, que se
compraz em nos enganar de todas as formas e que, diante do poder que exerce sobre nós, deixa-nos
completamente à mercê de seus caprichos. A sobrinha de Dom Jaime procura programar tudo, mas
as coisas escapam ao seu controle. O real vem educá-la e ensinar-lhe seus limites.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Há algumas cenas e alusões extremamente sarcásticas no filme, que não poderíamos deixar
de mencionar. Por exemplo, em um curto espaço de tempo, ouve-se o canto de um galo por três
vezes. Entendemos aqui uma alusão à fala de Jesus Cristo: “Com certeza te asseguro que, ainda
nesta noite, antes mesmo que o galo cante, três vezes tu me negarás”31.
O primeiro canto do galo ocorre quando um mendigo zombando de sua colega grávida diz:
“Tampouco sabe quem é o pai!!!”32. Entendemos aqui uma referência maldosa à personagem bíblica
da Virgem Maria, pois ela namorava José e parece que, mesmo sem ter feito sexo com ele, apareceu
grávida. José ficou desconfiado de uma traição óbvia. Finalmente, um “anjo” apareceu dizendo que
a criança havia sido gerada no ventre de Maria pela potência do Espírito Santo, isto é, de Deus.
Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse:
‘José, filho de Davi, não temas receber a Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem
do Espírito Santo’.33

O segundo canto do galo ocorre quando outro mendigo acompanhado por uma anã pede
autorização para ir à cidade. “Com a permissão de Deus e da senhorita (Viridiana)”34. Essa referência
é menos incisiva que as outras duas.
Finalmente, a terceira vez em que se houve o canto do galo é em um “jantar sinistro
(alegoria blasfema da Última Ceia na qual, no lugar de Cristo, aparece um mendigo cego dando
bengaladas no ar)”35. Os proprietários e empregados do casarão haviam viajado e os mendigos, não
resistindo à tentação de tanto luxo e riqueza, invadiram e promoveram um jantar.

31

BÍBLIA, Português. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução Ferreira de Almeida. Edição rev. e
atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 1969. p. 1285. [Mt 26:34].
32
VIRIDIANA. Direção: Luis Buñuel, Espanha/México, 1961. 87 min. (Cf. 51’ 33’’).
33
BÍBLIA, Português. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução Ferreira de Almeida. Edição rev. e
atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 1969. p. 1285. [Mt 1:20.].
34
VIRIDIANA. Direção: Luis Buñuel, Espanha/México, 1961. 87 min. (Cf. 51’ 54’’).
35
CABRERA, Júlio. O Cinema Pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes. Trad. Ryta Vinagre. Rio de
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Os personagens que verdadeiramente conferem cor e vida ao filme são os mendigos. Ouso
dizer, eles possuem uma nobre canalhice, se é que isso é possível. O seu jeito peculiar de camuflar
suas segundas intenções, sua falsa mansidão e bondade, são de uma alegre maldade.
Viridiana não é um filme triste e, apesar de gravado em preto e branco, não é sequer sombrio.
As mudanças que ocorrem ao longo do filme são apenas mudanças, não necessariamente para
melhor e nem para pior. As cenas possivelmente nos conduzem a uma reflexão sobre o “absurdo” e
a “inutilidade” das ações humanas. Todas as atitudes “altruístas” dos personagens se revelam
condenadas ao fracasso. O mal, por si mesmo, surge para conferir justiça (equilíbrio) à presença de
todo e qualquer bem.
O filme se movimenta do sagrado rumo ao profano. Parte de um fundamento sólido para os
valores e, por fim, só resta o niilismo. Inicia com uma música sacra e termina com uma música
mundana. Nele, não apenas dois símbolos do próprio Deus cristão, o crucifixo e a coroa de espinhos,
ironicamente, acabam sendo queimados em uma fogueira, mas também a protagonista do filme, se
vê lançada para fora da certeza e da segurança advinda do convento, sendo forçada pelas
circunstâncias a despertar do seu tranquilo sono dogmático.
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A IDEIA DE NARRATIVA
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RESUMO: O foco deste artigo serão os apontamentos teóricos realizados por Walter Benjamin
acerca da narrativa como gênero e como conceito, baseada na experiência coletiva e na memória, e
cujo ocaso surge com a fragmentação social que se fortalece na modernidade. A partir dessa
contextualização da narrativa identificada pelo teórico, iremos comunicá-la ao conceito de ideia de
Giorgio Agamben, assim como outros concebidos pela filosofia pós-estruturalista, para perceber sua
influência nas relações entre texto e memória e de como ela ressurge na realidade moderna que lhe
é estruturalmente antagônica, perpetrando sobre esta um olhar crítico e também reconcebendo a
experiência como significado que interliga os tempos.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa, Walter Benjamin, Ideia, Experiência, Memória
ABSTRACT: The mean focus of this article are the theorical highlights made by Walter Benjamin
about the narrative as a genre and concept, based around the memory and the collective experience,
who are replaced by the social fragmentation who stands from modernity. Around the contends of
narrative identified by Benjamin, we will associate it with the concept of idea from Giorgio
Agamben, as another concepts formulates by the post-structuralism philosophy, to realize his
influence in the relationship between text and memory. This is relevant to understand his return in
the modern reality who structurally antagonize with it, projecting a critical vision and also recreating
the experience as a meaning that connect the ages.
KEY-WORDS: Narrative, Walter Benjamin, Idea, Experience, Memory
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1. INTRODUÇÃO
Da variedade de conceitos elaborados por Walter Benjamin ao longo de sua atribulada vida,
certamente dos mais complexos e que atravessa seu pensamento nas diferentes estâncias de que se
ocupou é o de experiência (erfarung)3. Referencial de certa sociabilidade perdida, ela identifica
Benjamin como filósofo da modernidade no que corresponde àquela ausência que caracteriza esse
paradigma histórico. Seu desaparecimento é acompanhado pela ascensão do capitalismo industrial,
do trabalho alienado e do progresso como ideologia da temporalidade.
No que caracteriza a experiência coletiva, a troca de saberes existe como fundamento, onde
um determinado conhecimento é passado entre gerações. Ela provém desse saber perpetuado na
tradição, onde esta relaciona a memória no tempo de forma ao saber se readaptar sempre às
possíveis mudanças futuras. O ocaso da experiência e sua substituição pela vivência (erlebnis)
significou a desvalorização dessa memória como forma de compreensão do mundo. Isso em prol do
imediatismo mecanizado de um mundo volúvel onde nada é estável que possibilite justificar a
permanência da experiência como conhecida nos tempos pré-modernos4.
Expressividade cambiante daquela experiência coletiva, a narrativa surge não apenas como
sua mediadora, mas também como sua consequência estética. Em seu ensaio “O Narrador”, a
experiência que é inerente à narrativa garante a esta uma redefinição de seu significado que é
transcendente e aberto, o que relaciona a memória ao tempo futuro, readequando aquela a este.
Benjamin exemplifica essa caracterização ao recorrer a uma narrativa de Heródoto.
Quando o rei egípcio Psamético foi derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei persa
Cambises, este resolveu humilhar seu cativo. De ordens para que Psamético fosse posto na
rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. Organizou esse cortejo de modo que o
prisioneiro pudesse ver sua filha degradada à condição de criada, indo ao posso com um
jarro, buscar água. Enquanto todos os egípcios se queixavam e lamentavam com esse
espetáculo, Psamético ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão; e, quando logo em
seguida viu seu filho, conduzido pelo cortejo para ser executado, continuou imóvel. Mas,
quando viu um de seus criados na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e
mostrou os sinais do mais profundo desespero.
Essa história nos ensina o que é a verdadeira narrativa. A informação só tem valor no
momento que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e
sem perda de tempo tem que explicar-se nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se

3

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin e a história aberta. In: BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas Volume – I.
Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Walter Benjamin tradução Sérgio Paulo
Rouanet. 7º edição. São Paulo: Brasiliense. 2012. P.8-10.
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esgota jamais. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de
desdobramentos. Assim, Montaigne retornou a história do rei egípcio, perguntando: por que
ele só se levanta quando reconhece o seu servente? Sua resposta é que ele “já estava tão
cheio de tristeza que uma gota a mais bastaria para derrubar as comportas”. É a explicação
de Montaigne. Mas poderíamos também dizer: “O destino da família real não afeta o rei,
porque é o seu próprio destino”. Ou: “muitas coisas que não nos afetam na vida nos afetam
no palco, e para o rei, o criado é apenas um ator” Ou: “as grandes dores são contidas e só
irrompem quando ocorre uma distensão”. Heródoto não explica nada. Seu relato é dos mais
secos. Por isso, essa história do antigo Egito ainda é capaz, depois de milênios, de suscitar
espanto e reflexão.5

Como a narrativa é essencialmente conectada à experiência, Benjamin é claro em afirmar que
consequentemente ela decai conforme a modernidade se estabelece. Contudo, essa passagem
deixa em aberto a possibilidade para uma nova revalorização da narrativa em tempos adversos a
ela, como o próprio filósofo demonstra ao encerrá-la. Se com a transtemporalidade a experiência
proporciona ao significado da narrativa alguma possível atualidade capaz de chamar a atenção de
um apreciador contemporâneo, fica a dúvida se sua mensagem, para além do interesse histórico e
estético, ainda é relevante para a mesma modernidade volúvel que a repeliu. Ademais, se se
demonstra essa importância, levanta a possibilidade de alguns discursos modernos possuam
alguma afinidade com a narrativa, quando não uma própria reconfiguração desta como resistência
aos mesmos ditames que a aniquilaram. Do que subjaz essa afinidade, cogita-se certo pendor à
alteridade inerente à transtemporalidade da narrativa, afinal o significado cambiante da narrativa
entre as gerações leva a renovação da memória em resposta atravessar do tempo
concomitantemente a integrar o ser humano a um saber do passado que poderia lhe ser estranho.
São questionamentos que levarão este artigo a investigar como Walter Benjamin trata da
narrativa como uma ideia, no que conflui o conceito como uma materialidade inteligível e,
principalmente, de como o pensador reflete sobre tal o situando rigorosamente em um determinado
contexto histórico e estético, repelindo uma definição vaga de narrativa. Para tanto relacionaremos
o pensamento de Walter Benjamin com o de filósofos e teóricos da contemporaneidade, assim
como procuraremos expor as potenciais polêmicas que o conceito de narrativa suscita. Depois de
realizadas essas comparações teóricas, se dará a investigação da ideia benjaminiana de narrativa
para com os conceitos que lhe são determinantes e como ela articula discursos que atualizam seus
pressupostos, resistindo às adversidades que lhes são impostas pela modernidade.

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas Volume – I. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história
da cultura. Walter Benjamin tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7º edição. São Paulo: Brasiliense. 2012. P.220.
5
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2. A NARRATIVA COMO IDEIA
Dos teóricos pós-estruturalistas, poucos se propuseram a relacionar a heterodoxia
benjaminiana com o pensamento produzido na segunda metade do século XX como o fez o filósofo
italiano Giorgio Agamben. Embora essa afinidade seja mais conhecida por suas teses políticas, ela
também se faz presente nas primeiras obras de Agamben, preocupadas principalmente com a
reflexão sobre a estética e a poesia. Portanto, é interessante ler a proposta narrativa de Benjamin
em conformidade com aquilo que vem a caracterizar o conceito de ideia proposto por Agamben em
A Ideia de Prosa. Logo no primeiro dos pequenos capítulos que definem essa obra – cada um na
apresentação de uma ideia diferente – Agamben define sutilmente o que considera como ideia,
associando-a ao conceito de matéria em conformidade com a inteligibilidade e a verdade.
A experiência decisiva que, para quem a tenha feito, se diz tão difícil de contar, nem chega
a ser uma experiência. Não é mais que o ponto no qual tocamos os limites da linguagem.
Mas aquilo que então tocamos não é, obviamente, uma coisa, de tal modo nova e portentosa
que, para descrevê-la, nos faltam palavras: é antes matéria, no sentido que falamos “matéria
de Bretanha” ou “entrar na matéria”, ou ainda “índice de matérias”. Aquele que, nesse
sentido, toca a sua matéria, encontra facilmente as palavras para dizê-lo. Onde acaba a
linguagem começa não o indizível, mas a matéria da palavra. Quem nunca alcançou, como
num sonho, essa substância lenhosa da língua, a que os antigos chamavam silva (floresta),
ainda que se cale, está prisioneiro das representações.6

É interessante a percepção de que ao relacionar a ideia como algo que surge na verdade do material,
Agamben se contrapõe a tradição marxista que conceitua ideologia como uma percepção ilusória
da vida material7. Benjamin é um dos mais notórios e originais pensadores dessa tradição. Mas a
relação proposta por Agamben se movimenta em direção aos postulados benjaminianos acerca da
narrativa, cuja essência parte do pressuposto de rastrear sua verdade histórica e estética,
localizando-a dentro da tradição, afastando-a da universalização do conceito como uma constante
na estética literária.
Deveras, ao situar historicamente a narrativa na tradição da experiência e,
consequentemente, inseri-la na decadência que acomete tal tradição, Benjamin revela o
antagonismo que a ideia de narrativa tem para com duas formas textuais que seriam características
da modernidade em seus postulados. No campo do conhecimento, a informação eclipsa a narrativa
onde a sabedoria pedagógica e memoriosa desta é solapada pela demanda do imediato e do

6

AGAMBEN, Giorgio. Ideia de Prosa. Giorgio Agamben tradução, prefácio e notas João Barrento. 1ª edição. 2ª
reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 2016. P.27
7
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã – 1º Capítulo Seguido das Teses Sobre Feuderbach. Karl Marx e
Friedrich Engels tradução Silvio Donizete Chagas. São Paulo: Editora Moraes. 1984. pp.33-34

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

66

A ideia de narrativa de Walter Benjamin e seus desdobramentos, pp. 63-77

objetivo como fatores guias do saber. Porém, das formas textuais relacionadas ao declínio da
narrativa, nos chama atenção por Benjamin eleger o romance como parte desse ocaso, seja porque
tanto a narrativa quanto o romance trabalharem com uma fundamentação estética, seja que deste
trabalho ambos os discursos se preocupam em historiar algo, ficcional ou não. Mas Benjamin articula
a separação entre esses discursos ao relacionar a ascensão de um à decadência do outro.
O primeiro indício do processo que vai culminar no ocaso da narrativa é o surgimento do
romance no início do período moderno. O que separa o romance da narrativa (e da epopeia
no sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado ao livro. A difusão do romance
só se torna possível com a invenção da imprensa. A tradição oral, patrimônio da poesia
épica, tem uma natureza fundamentalmente distinta da que caracteriza o romance. O que
distingue o romance de todas as outras formas de prosa – contos de fadas, lendas e mesmo
novelas – é que ele nem procede da tradição oral nem a alimenta. Ele se distingue, porém,
especialmente da narrativa. O narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria
experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas as
experiências de seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo
isolado, que não pode falar mais exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes
e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever o romance um romance significa, na
descrição da vida humana levar o incomensurável a seus últimos limites. Em meio à
plenitude dessa vida e na descrição dessa plenitude, o romance anuncia a profunda
perplexidade de quem vive.8

Benjamin situa o antagonismo entre narrativa e romance com a investigação que reflete
frequentemente as ligações entre arte e sociedade. Assim como a narrativa diz respeito a uma
sociabilidade embasada na experiência do coletivo e na memória como fio condutor desta, o
romance surge como resultado da modernidade que atomiza o indivíduo em choque constante com
uma realidade que é incapaz de apreender. Tal qual o poeta baudelaireano que, ao confrontar as
massas, se livra da aura para valer sua individualidade no novo mercado estético9, o romancista
procura representar a situação incomensurável do sujeito atirado à própria sorte. Condiciona-se a
um mundo moldado pelos epítetos que resultaram em seu desolamento, como razão e progresso;
com a excepcionalidade de que, diferentemente do poeta, essa sempre foi à realidade do
romancista, o literato que per se é levado solitariamente a tentar compreender o incompreensível.
Mas a entrada em questão da chamada crise do romance no período entre guerras leva a
novas considerações acerca da relação entre romance e narrativa, problematizando a proposta
benjaminiana. Necessária a afirmativa de que o próprio Benjamin colocaria a questão em pauta em
ensaio convenientemente intitulado “A Crise do Romance”. Assim trata deste assunto como

8

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas Volume – I. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da
cultura. Walter Benjamin tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7º edição. São Paulo: Brasiliense. 2012. P.217.
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resultante de que a própria solidão que vem a caracterizar a totalidade evolvente do romance, desde
o labor do romancista até o ato de leitura de sua prosa, também entra em decadência com a
incerteza e o colapso dos pilares da modernidade que emergem do período. A estrutura do romance
cede lugar ao experimentalismo que rompe com sua solitude típica e flerta com linguagens abertas
a possibilidade de novas noções de coletividade. Contudo, Benjamin mantém o cisma entre
romance e a narrativa como estruturalmente incompatíveis, de forma até mais enfática do que no
ensaio sobre o narrador.
O que separa o romance da verdadeira epopeia pode ser sentido por qualquer um que pense
na obra de Homero ou Dante. A tradição oral, patrimônio da epopeia, nada tem em comum
com o que constitui a substância do romance. O que distingue o romance de todas as outras
formas de prosa – contos de fadas, sagas, provérbios, farsas – é que ele nem nele penetra.
Essa característica o distingue, porém, sobretudo da narrativa, que representa, na prosa, o
espírito épico em toda a sua pureza. Nada contribui mais para a perigosa mudez do homem
interior, nada mata mais radicalmente o espírito da narrativa do que o espaço cada vez maior
e cada vez mais impudente que a leitura dos romances ocupa na nossa existência. É,
portanto, a voz do narrador nato que, insurgindo–se contra o romancista, se faz ouvir: “não
quero, tampouco, falar de quão útil considero liberar do livro o elemento épico... útil
sobretudo no que diz respeito à linguagem. O livro é a morte das linguagens autênticas. O
poeta épico que se limita a escrever não dispõe das linguísticas mais importantes e mais
constitutivas.10

Influenciado por Benjamin acerca da questão da crise do romance, Theodor Adorno, porém, trata
da relação entre romance e narrativa em conformidade com o pensamento dialético frankfurtiano
do qual foi grande expoente. Ao tomar a linguagem como o complexo que permite a dialética entre
esses estilos, ele dissolve o antagonismo entre estes ao considerar que a modernidade tornou
explicita a inacessibilidade do autor para a compreensão e o uso do potencial estético e expressivo
da linguagem. Ele enuncia o problema em seu ensaio sobre o gênero épico ao considerar que este,
assim como seus derivados, tratam o mito, estabelecido na linguagem, como mistificação que o
considera como um objeto assombroso e inalcançável, encaminhando a abdicação do juízo por parte
da linguagem11. Já no ensaio em que trata da relação da narrativa com o romance, Adorno
desenvolve e esclarece o problema ao sentenciar de inicio que “não se pode mais narrar, embora a
forma do romance seja a narração”12. O paradoxo identificado, que embora seja devoto das
investigações Benjamin, se choca com estas, fica claro ao se pautar pela crise do romance. Afinal, se
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BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas Volume – I. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da
cultura. Walter Benjamin tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7º edição. São Paulo: Brasiliense. 2012. pp. 55-56
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ADORNO, Theodor W. “Notas de literatura 1”. Theodor W. Adorno tradução e apresentação de Jorge M. B. de
Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Ed 34. 2003. Pp. 15-45.
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ADORNO, Theodor W. “Notas de literatura 1”. Theodor W. Adorno tradução e apresentação de Jorge M. B. de
Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Ed 34. 2003. 55
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o romance se incompatibiliza com a narrativa pela fundamentação social da estetização da vivência
individual que substitui a experiência coletiva, ele também é devoto da narrativa devido à estrutura
prosaica que procura relacionar o individualismo do romance com a realidade envolvente como algo
sempre presente como representação. A crise do romance seria também nada mais do que a
continuação da decadência da narrativa, agora no que configura a representação do real. Isso leva
Adorno a comentar que a liberdade subjetiva das vanguardas experimentalistas do entre guerras, se
apontam para um novo âmbito da linguagem coletiva como apontava Benjamin, é porque a
narrativa do romance passa a considerar a própria desolação com o real como o objeto
representativo.
De fato, os romances que hoje contam, aqueles em que a subjetividade é liberada é levada
por sua própria gravidade a converter-se em seu contrário, assemelham-se a epopeias
negativas. São testemunhas de uma condição na qual o indivíduo liquida a si mesmo,
convergindo com a situação pré-individual no modo como esta um dia pareceu endossar o
mundo pleno de sentido. Essas epopeias compartilham com toda a arte contemporânea a
ambiguidade dos que não se dispõem a decidir a tendência histórica que registram é uma
recaída na barbárie ou, pelo contrário, o caminho para a realização da humanidade, e
algumas se sentem a vontade de mais no barbarismo. 13 (ADORNO, 2003, p. 62).

Se a algo que comuna no dissenso entre a dialética de Adorno e a genealogia proposta por Benjamin
é o aspecto de enxergar na relação entre narrativa e romance como uma questão preponderante a
linguagem, ou melhor, da perda da linguagem como fonte de expressão. Se a narrativa é vista como
a última forma representativa da linguagem, esta surge como a materialidade que resulta na
experiência; o que a leva a ser tão dependente da narrativa quanto vice-versa. A narrativa como ideia
é, portanto, inseparável do seu rastro de linguagem e dos problemas que suscita. Se embora de
maneiras contraditórias, Benjamin e Adorno subentendem a possibilidade de recuperação da
narrativa, ela perpassa a possibilidade de recuperar a linguagem em seu potencial expressivo e como
ela se fundamenta como fator de vinculo social. Logo, uma nova fundamentação de sua influência
deve levar em conta do elemento de linguagem que oferece a uma realidade que o tem cada vez
menos, ou seja, a memória.

3. O RASTRO DA NARRATIVA
Retornemos à passagem de Agamben acima citada. Se anteriormente foi proposto o
exercício de examinar a narrativa investigada por Benjamin pelo conceito de ideia do filósofo pós-

13

ADORNO, Theodor W. “Notas de literatura 1”. Theodor W. Adorno tradução e apresentação de Jorge M. B. de
Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Ed 34. 2003. p.62.
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estruturalista, devemos agora chamar atenção para o fato de que os marcadores benjaminianos se
mostram presentes na proposta de identificar a ideia com a matéria, mais precisamente o conceito
de experiência. Deveras, ele relaciona desde já a problemática da experiência à da linguagem como
representatividade de algo inteligível. Essa capacidade corresponde exatamente à potência de
apreender a linguagem. Na passagem seguinte, Agamben trata através de um aforismo acerca
dessa potência de forma, subentendendo a possibilidade desta se encontrar no exercício da
narrativa.
É como o caso daqueles que regressaram à vida depois da morte de uma morte aparente: na
verdade, de modo nenhum morreram (senão não teriam regressado), nem se libertaram da
necessidade de morrer um dia; libertaram-se, isso sim, da representação da morte. Por isso,
interrogados sobre aquilo que lhes aconteceu, não tem nada a dizer sobre a morte, mas
encontram matéria para muitas histórias e para muitas belas fábulas sobre a vida. 14

Pressupõe que, ao permear a relação entre ideia e matéria com o conceito de experiência, Agamben
flerte com as propostas que Benjamin apresentara no passado ao investigar a narrativa. Afinal, aqui
está colocada em questão a memória e suas representações, no qual os mortos surgem como esses
outros que ficaram para trás e seu regresso é a possibilidade de apreender o passado. Tem-se,
portanto, uma curiosa proposta dialética sobre a memória, onde se anuncia o seu retorno do ocaso
do passado, mas para tanto ela deve necessariamente superar as adversidades que a soterraram no
tempo. Agamben aprofunda essa dialética ao tratá-la na síntese entre memória e esquecimento.
Pois ele entende o esquecimento não como à ausência da memória, mas seu apagamento, antes de
mais nada um projeto de controle.
O esquecimento surge assim como resultante do rastro da memória no logos. Do que diz
respeito a descobrir a verdade da escrita, considera-se que aquilo que nomeia a memória pode ser
apagado para consagrar o esquecimento. No que relaciona linguagem e memória, a herança
benjaminiana de Agamben se entrecruza com a influência do conceito de escritura do filósofo
franco-argelino Jacques Derrida que concebia nesta o todo significante que apreendia e organizava
a linguagem, o que o levou a fundamentar que “o conceito de escritura excede e compreende o de
linguagem”15. A escritura seria não apenas a matéria prima, mas também o próprio molde no qual a
linguagem se modela.
Já há algum tempo, com efeito, aqui e ali, por um gesto e por motivos profundamente
necessários, dos quais seria mais fácil denunciar a degradação do que desvendar a origem,
14

AGAMBEN, Giorgio. Ideia de Prosa. Giorgio Agamben tradução, prefácio e notas João Barrento. 1ª edição. 2ª
reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 2016. P.27.
15
DERRIDA, Jacques. “Gramatologia”. Jacques Derrida tradução de Miriam Schnaiderman e Renato Janine Ribeiro.
São Paulo: Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo, 1973. P. 10.
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diz-se “linguagem” por ação, movimento, pensamento, reflexão, consciência, inconsciente,
experiência, afetividade etc. Há, agora, a tendência a designar “escritura” tudo isso e mais
alguma coisa: não apenas os gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou ideográfica,
mas também a totalidade do que a possibilita; e a seguir, além da face do significante, até
mesmo a face significada; e, a partir daí, tudo o que pode dar lugar a uma inscrição no geral,
literal ou não, e mesmo que o que ela distribui no espaço não pertença à ordem da voz:
cinematográfica, coreográfica, sem dúvida, mas também “escritura” pictural, musical,
escultural, etc.16

É do que chama de “ordem da voz” que, dentro de sua proposta de ciência da escritura que denomina
de Gramatologia, Derrida identifica a construção do pensamento ocidental como algo derivado do
que denomina logocentrismo, ou seja, a metafísica da presença. Essa concepção de pensamento que
possui um cerne totalitário fundamenta a escritura como fonocentrica, ou seja, centrada na fala
como significante que permite a apreensão do todo; a posterior identificação do livro como o
significante especial portador de tal atributo é a evolução dessa construção sobre o pensamento.
Assim, a boa escritura foi sempre compreendida. Compreendida como aquilo mesmo que
deveria ser compreendido: no interior de uma natureza ou de uma lei natural, criada ou não,
mas inicialmente pensada numa presença eterna. Compreendida, portanto, no interior de
uma totalidade e encoberta num volume ou num livro. A ideia do livro é a ideia de uma
totalidade, finita ou infinita, do significante; essa totalidade do significante somente pode
ser o que ela é, uma totalidade, se uma totalidade constituída do significante somente pode
ser o que ela é, uma totalidade, se uma totalidade constituída do significante preexistir a ela,
vigiando sua inscrição e seus signos, independente dela na sua idealidade. A ideia do livro
que remete sempre a uma totalidade natural, é profundamente estranha ao sentido da
escritura. É a proteção enciclopédica da teologia e do logocentrismo contra a disrupção da
escritura, contra sua energia aforística e, como precisaremos mais adiante, contra a
diferença em geral.17

A dialética proposta por Agamben é assim devota dessas concepções de Derrida por identificar à
memória como parte da escritura e seu apagamento, consagração do esquecimento, como
identificação do saber como apreensão totalitária do mundo e sua submissão ao registro no
significante domesticado do livro; cujo movimento de escrita e de apagamento é análogo ao do
existir e não existir da coisa catalogada. Contudo, o paradoxo inescapável do apagamento é que
aquilo que foi eleito ao esquecimento deve necessariamente ser lembrado para que o ato de
esquecer seja consumado.
Ao identificar essa contradição, Agamben propõe a jogar com ela através de sua ideia de
vocação. Ao propor “esse abraço invertido na memória e no esquecimento, que conserva intacta no
seu centro, a identidade do que é imemorial e inesquecível”18, Agamben compreende na vocação
16

DERRIDA, Jacques. “Gramatologia”. Jacques Derrida tradução de Miriam Schnaiderman e Renato Janine Ribeiro.
São Paulo: Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo, 1973. Pp. 10-11
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São Paulo: Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo, 1973. P. 22
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um ponto de entrecruzamento entre ética, estética e política. Assim, concebe no pensamento que
permeia a noção de ideia à ação tática de forma identificar o rastro daquilo que foi eleito ao
esquecimento na escrita.
De fato, ao considerar a ideia como originada de um rastro da materialidade e a vocação
como rastrear aquilo que foi esquecido e recuperar o traço memorialístico, isso passa a ser o
procedimento de Agamben ao longo do livro na identificação da diversidade de conceitos por ele
abordados; descobrindo não apenas pontos difusos nos significados, mas também a verdade oculta
de certos aspectos dos significantes. Ademais, essa redescoberta concebe a ideia mais que um
encaminhamento epistemológico, mas também fundamentado na estética, pois passa a existir
quando sua aparência vira o cerne de sua exterioridade.
Chega-se, é certo, então ainda a um elemento sensível (daqui o termo “ideia”, que indica
uma visão, um ιδείv), mas não um elemento sensível pressuposto em relação a linguagem e
ao conhecimento, antes exposto neles, de forma absoluta. A aparência que assenta, já não
na hipótese, mas nela própria, a coisa já não separada da sua inteligibilidade, mas no cerne
dela - é isso a ideia, a coisa mesma19

Portanto, considerar a narrativa como ideia passa por exercício semelhante, de reerguer seu rastro
identificando-o na dispersão a que foi submetido na modernidade, que com o romance e a
informação consagra o logocentrismo na ambição totalitária que é atribuída ao livro e seus
derivados. Como a narrativa é a portadora da experiência na linguagem, a tarefa de traçar a ideia
que a subscreve repercute também o elemento político que emerge da busca entre estética e
memória. Afinal, se Agamben20 também propõe em seus excertos uma ideia de política, ela é devota
da filosofia da história de Walter Benjamin que alinha a política à tradição teológica. No que herda
da tradição dos oprimidos proposta pelas “Teses sobre o conceito de história”21, a ideia como
método institui a tradição dos esquecidos, ou seja, confrontar com a memória o esquecimento que
pune o oprimido apagando seu nome e identidade da história.
É através dessa tradição que o rastro da narrativa pode ser restituído. Se a narrativa é a
escritura da experiência, seu rastro permite estabelecer a memória como legado do esquecido,
sendo repassada como tradição que atravessa o tempo, resistindo a modernidade que poderia tê-la

19
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aniquilado. Como identificou Benjamin, uma das características que a narrativa ao trabalhar com a
memória é comunicá-la com o tempo, abrindo seu significado para as interpretações congruentes
ao encaminhamento das épocas cujas peculiaridades a narrativa procura relacionar. Esse aspecto
que funda uma forma diferente de alteridade, onde o outro é aquele que está deslocado no tempo,
é onde se deve localizar o rastro da narrativa no que desempenha o papel de difusão da experiência
em discursos onde a vivência ainda é a regra.
No que questiona aonde se deve encontrar esse rastro, os teóricos que sentenciaram o ocaso
da narrativa também são os primeiros a esboçar uma tentativa de encontrá-lo. Adorno, como visto
anteriormente, localiza o resquício da narrativa como cerne do próprio romance, gênero que
contribui para a sua queda, assim como percebe dialeticamente na mesma sua metamorfose como
discurso representativo da decadência da modernidade. Mas é Benjamin que se propõe a localizar
na prosa moderna os discursos cujos signos se aproximam mais da proposta da narrativa ao
identificar o espectro de seu portador, o narrador, no texto escrito do livro; rompendo assim com
algumas das considerações esboçadas no ensaio sobre a crise do romance. Em seu ensaio sobre o
narrador, Benjamin identifica no escritor russo Nikolai Leskov como um dos últimos exemplares a
manter vivos os valores da narrativa, por seu enraizamento no popular, seu apelo ao conselho, à
força moral de seus personagens e a supressão do exercício psicológico, que relaciona o leitor como
“livre para interpretar a histórica como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude
que falta a informação”22 (BENJAMIN, 2012, p. 219).
Porém, é Franz Kafka o escritor que não apenas atualiza os marcadores da narrativa para a
prosa contemporânea a Benjamin, como também a conecta com uma nova concepção da
experiência que é seu motivo. Dos romances inacabados aos pequenos textos de apelo aforistico, o
aspecto de parábola presente na obra de Kafka renova o rastro da narrativa ao fundamentar a
experiência no esquecimento. Ele assim a sintetiza com o cotidiano fundamentado na vivência, no
qual o esquecimento que se realiza no choque trabalha dialeticamente com a possibilidade de
ascensão da memória.
Mas o esquecimento – e aqui atingimos um novo limiar na obra de Kafka, não é nunca um
esquecimento meramente individual. Tudo o que é esquecido se mescla a conteúdos
esquecidos do mundo primitivo, estabelece com ele vínculos numerosos, incertos,
cambiantes, para gerar criações sempre novas. O esquecimento é o receptáculo a partir do
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qual emergem à luz do dia os contornos do inesgotável mundo intermediário, nas narrativas
de Kafka.23

Benjamin assim introduz o que pode ser o diferencial que o rastro da narrativa oferece para os
tempos modernos: o novo que dá conta daquela palavra perdida, daquele laço que foi rompido na
relação histórica do humano moderno com os ancestrais esquecidos e que na escritura da narrativa
seria possível recuperá-lo. Seguindo a ideia de narrativa, boa parte da critica literária escrita por
Benjamin tem por fim localizar seu rastro na prosa moderna; acreditando que esses resquícios
poderiam auxiliar na investigação do desolamento que dominou seus contemporâneos e oferecer
aquele furo na ordem das coisas que seu messianismo político postulava.
Para além do contexto histórico que permeava Benjamin, interessa saber onde procurar o
rastro da narrativa na modernidade tardia, que embora tivesse sobrevivido à catástrofe estrutural
do entre guerras, permaneceu sob o julgo de seus pressupostos fundamentais: capitalismo e
progresso. Ao relacionar o pensamento benjaminiano aos problemas filosóficos e estéticos
contemporâneos, é possível perceber em Agamben o encontro com esse rastro através de suas
considerações sobre a poesia, no que ultrapassa a limitação pela prosa. Recuperar conceitos como
o de experiência ao associa-los com o fazer poético remete a uma nova concepção deste como
pensamento e expressão, assim como elucida as potencias do rastro ao se diluir nos discursos
diversos. Ambos esses fatores comunam ao revelar o movimento que aproxima a poética em direção
a prosa, evolução daquela perda do sublime de que versava Baudelaire para o devir a rés no chão
que não apenas articula a poesia moderna, como também indica sua relação com a narrativa no que
condiz a revalorização da experiência.
Entretanto, se se considera o rastro da narrativa como elo que liga a poesia à prosa, algumas
das formações e manifestações mais impressionantes fundamentadas nessa ligação não surgem na
Europa na qual Benjamin e Agamben formularam seu pensamento, mas nas culturas das chamadas
periferias do mundo. Tomando a América Latina como exemplo, cabe também para a estética a
afirmativa de Michael Löwy24 de que as ideias benjaminianas ganham nova força quando aplicadas
a realidade latino-americana. Indo em conformidade com a teoria da cultura de mescla que Beatriz
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Sarlo25 identifica na chamada modernidade periférica, nos quais diferentes fazeres culturais podem
ser sintetizados criando algo novo, o rastro da narrativa surge em diversas formações no que
relaciona a arte com a produção ordinária do cotidiano; no que renova a experiência, no que
relaciona sua essência coletiva com a individualidade fomentada na modernidade. O cotidiano é,
assim, o que motiva a recriação da escritura da narrativa em outros gêneros. No Brasil, as relações
entre modernidade e estética são prolíficas nessa renovação: da crônica como texto entrecruzado
da literatura e do jornalismo, que faz a experiência penetrar no texto informativo que lhe é adverso26,
até a poesia cotidiana de Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes, este procurando
reconstruir a aura nos objetos ordinários, para “restaurar a dimensão ritual da arte, mas consciente
de que no altar há uma ausência, não uma presença”27. Mas é nas relações entre literatura e música
que a possibilidade de renovação da narrativa encontra sua expressão mais radical, onde o popular
como cerne ou valor surge para interligar o cancionista preocupado em estabelecer sua obra como
relato da cotidianidade com o espectro de uma ancestralidade musical pré-moderna que integra a
arte no lúdico, do canto cuja essência é o cotidiano como experiência coletiva, leva a conjunção
desta com a vivência a sua formação mais profunda. Um exemplo extremo é o de Adoniran Barbosa
que renova o aspecto narrativo do samba rural paulista – cuja base, segundo seus frequentadores,
era estar “historiando um fato que se sucedeu”28 – dentro do novo samba urbano que chega a São
Paulo, utilizando-o de forma a relatar o cotidiano dos subalternos da metrópole, que são esquecidos
pelos discursos oficiais, que exaltam do progresso e do trabalho; contendo também valor
pedagógico acerca da sobrevivência na realidade urbana. Concebe-se assim como narrativa não
apenas como recuperação do rastro, mas de sua inscrição em determinadas tradições que
comunicam leem o moderno com o olhar do arcaico sobrevido.

4. CONCLUSÃO
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Ao escrever seu ensaio de 1936 O Narrador, Walter Benjamin intentava definir e rememorar
os aspectos da narrativa como gênero, cuja estética está relacionada à ética e a política como
elementos da coletividade, que decaia conforme a experiência coletiva no qual extraia seu
significado é aniquilada pela atomização social que fundamenta a modernidade. Comunicando com
o conceito de ideia formulado por Giorgio Agamben, identificamos a ideia de narrativa de Walter
Benjamin como relacionada a essa definição estrita desse gênero, em um rigor que, a princípio,
renega sua banalização ao ser vinculada as prosas próprias da modernidade, como a notícia e o
romance.
Ao situar sócio-historicamente a narrativa como gênero literário, suas características, e das
polêmicas que essa conceitualização alimenta, a ideia de narrativa, contudo, também permite
pensar a abertura de seus pontos essenciais no que influencia novas formações e concepções
estéticas, em um movimento que pode ser de resistência ou de integração a modernidade. A crise
da modernidade levou Benjamin a considerar que a influencia da narrativa pode se mesclar com as
novas formas de significação, reforçando não apenas seus aspectos fundamentais, mas também
concebendo um novo olhar critico sobre o moderno.
Dessa abertura chamamos de rastro não apenas pela sobrevida que alguns dos elementos
constitutivos da narrativa conseguiram em uma era adversa, como também entendemos que esses
elementos levam a ideia de narrativa ultrapassar a propriedade como gênero, se fundamentando
como escritura portadora da experiência. De como esse rastro se espalha pelas formas de expressão
textuais modernas, ele suscita na experiência uma memória comunicativa, um significado cuja
interligação entre tempos suscita no presente um entendimento sobre um outro que provêm do
passado.
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JÁ É ALVORADA,
IRMÃ DA
MANHÃ1: O CANTO
DE ESPERANÇA DO
SAMBISTA
Guilherme Primo de Mendonça2, Marilu Martens Oliveira3, Maurício Cesar Menon4, Evandro de
Melo Catelão5
RESUMO: Neste artigo, estudamos os termos como aurora e alvorada6 inscritos em letras de samba,
uma vez que entendemos que representam o canto de esperança do cantautor do morro. A fim de
analisarmos as letras sob as perspectivas do real e não real, apoiamo-nos nas pesquisas de Coelho
1
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Ainda que pudéssemos trazer à tona definições mais específicas para os termos em destaque, optamos por seguir no
trilho poético, acompanhando as letras das canções. Assim, refletimos sobre aurora e alvorada pela seguinte proposição:
“[...] se a luz solar morre toda noite, também é verdade que ela renasce toda manhã, e o homem, assemelhando seu
destino ao da luz, obtém dela esperança e confiança na perenidade da vida e de sua força.” (CHEVALIER; GHEERBRANT,
1988, p. 569).
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(1984), Bachelard (1988; 2008), Chevalier e Gheerbrant (1988), Bloch (2005), Romanelli (2015), Chauí
(2016), Mattuella (2016) e Viera (2017). Fazem parte da análise, ainda, os processos de construção
do cenário onde habitam os compositores das canções, assim como os de romantização do samba.
Lançamos mão, pois, da obra de Vianna (1995), quando traz à tona o mistério do samba; Dantas
(1988), que postula as relações entre o estético e o social; Benchimol (1992), por descrever a
formação e proliferação dos subúrbios e Galvão (2017), posto que discute a idealização do
suburbano. O samba nos possibilita compreender os desejos que cercam o sujeito do morro e de
saltarmos junto dele para o que ainda não emergiu, mas que já foi idealizado.
PALAVRAS-CHAVE: Esperança. Samba. Suburbano. Utopia.
ABSTRACT: In this article, we study the terms like dawn and alvorada included in samba lyrics, once
we understand that represent the hope in the sings of the songwriter's of the hill. In order to analyze
the letters under the perspectives of real and not real, we support in Coelho (1984), Bachelard (1988;
2008), Chevalier and Gheerbrant (1988), Bloch (2005), Romanelli (2015), Chauí (2016), Mattuella
(2016) and Viera (2017). Make part of the analysis, the construction processes of scenario where
living the composers of the songs, as well as the romantization of samba. We launched hand, thus,
of the work of Vianna (1995), when he brings out the mystery of samba; Dantas (1988), which posits
relations between aesthetic and social; Benchimol (1992), for describe the formation and
proliferation of the suburbs and Galvão (2017), once that she discusses the creation of the
marginalized. The samba enables us to understand the desires that surround the person of the hill
and we jump with her for the that have not yet emerged, but that has already been idealized.
KEYWORDS: Hope. Samba. Suburban. Utopia.
A perfeição seguirá sendo o privilégio tedioso dos deuses, mas neste mundo, neste mundo avacalhado
e maldito, cada noite será vivida como se fosse a última e cada dia como se fosse o primeiro. (GALEANO,
2016, p. 9).

INTRODUÇÃO
Nos campos de uma natureza em constante transformação como a humana, os escritos
artísticos nos ajudam a refletir sobre aquilo que é real. O resultado dessas considerações são obras
que buscam, pela ótica do artista, o registro do presente, concomitantemente projetando, no
espaço adiante/futuro, quadros deturpados daquele tempo. Daí o movimento de busca dos que as
experimentam, visto que é comum visarem às novas possibilidades, pelo enfrentamento e pelas
reconfigurações daquilo que em determinado tempo vivenciaram.
Cantar e contar o que não ocorreu, bem como aquilo a que almejam, faz dos sujeitos
marginalizados difusores de suas perspectivas a respeito da vida em detrimento de uma realização
comum, no viés colonialista, elaborada e praticada pela camada dominante. As canções populares,
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mais especificamente o samba, oferecem-nos a possibilidade de compreendermos os desejos que
cercam o bon vivant do morro e de saltarmos junto dele para o que ainda não se apresentou, mas
que já foi desenhado.
Por exatamente abarcarem diferentes realidades, as letras das canções do gênero musical
samba nos levam a analisar o modo como os compositores delas dialogam com os seus
interlocutores e indicam um provável futuro. Objetivamos estudar, por uma pesquisa analíticadocumental, de cunho descritiva (TRIVIÑOS, 1987), os termos como aurora e alvorada7, como
representando o canto de esperança do sambista. Para tanto, apoiamo-nos em estudos realizados
por Coelho (1984), Bachelard (1988; 2008), Chevalier e Gheerbrant (1988), Bloch (2005), Romanelli
(2015), Chauí (2016), Mattuella (2016) e Viera (2017) com o propósito de analisarmos as letras sob as
perspectivas do real e do não real.
De modo que não visualizamos o referencial teórico referente aos conceitos ligados à utopia,
esperança e ao devaneio como suficiente para realizarmos nossa pesquisa, outros autores emergem
na discussão. Passamos a incluir na análise os processos de construção dos subúrbios — cenário onde
se inscrevem os compositores das canções —, assim como os de romantização do samba. Lançamos
mão, pois, da obra de Vianna (1995), quando traz à tona o mistério do samba; Dantas (1988), que
postula as relações entre o estético e o social; Benchimol (1992), por descrever a formação e
proliferação dos subúrbios e Galvão (2017), que discute a idealização do suburbano.

1 OS LUGARES DA UTOPIA
Em meio aos estudos referentes à utopia, as proposições de Chauí (2016) são aqui elucidadas
e servem como referencial devido ao fato de a autora abordar o diálogo entre o presente e futuro.
Entretanto, nessa situação, prevalece o quadro do horizonte à frente e não o do contexto situado.
Em outras palavras, a busca no futuro acontece de modo a descaracterizar o instantâneo e,
portanto, fazer desse um lugar não ideal para aquilo que determinado sujeito está disposto a
realizar.

7

Ainda que pudéssemos trazer à tona definições mais específicas para os termos em destaque, optamos por seguir no
trilho poético, acompanhando as letras das canções. Assim, refletimos sobre aurora e alvorada pela seguinte proposição:
“[...] se a luz solar morre toda noite, também é verdade que ela renasce toda manhã, e o homem, assemelhando seu
destino ao da luz, obtém dela esperança e confiança na perenidade da vida e de sua força.” (CHEVALIER; GHEERBRANT,
1988, p. 569).
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A visualização e a certeza cantada nas canções populares, como exemplificamos com as letras
de sambas analisadas abaixo, são sustentadas a partir de uma compreensão de utopia que emerge
com a chegada do século XIX. No contexto dos sujeitos suburbanos, o reconhecimento da herança
afro-brasileira pelos que compõem a elite governante das futuras metrópoles, possivelmente
contribui para que aqueles aguardem a chegada de outras transformações. Contudo, a elevação do
gênero musical samba a símbolo nacional se dá pelos projetos políticos.
Vislumbrados com os contextos já alterados, ainda que erroneamente, a parcela social
destituída dos poderes que ditam o funcionamento urbano enquadra-se numa utopia que é
“deduzida de teorias sociais e científicas, sua chegada é tida como inevitável porque a mancha da
história e o conhecimento de suas leis universais garantem que ela se realizará.” (CHAUÍ, 2016, p.
41). Apontamos que tal consciência frente ao futuro não inscreve aquela nesse prisma, dado que a
poesia dos compositores versa sobre uma certeza — o dia que virá —, porém que não assegura a
felicidade, os novos amores.
Em outras palavras, o socialismo utópico ergue-se contra o sofrimento dos humilhados e
oprimidos, mas o socialismo científico é o conhecimento das causas materiais (econômicas
e sociais) da humilhação e da opressão, ou seja, o modo de produção capitalista, fundado na
luta de classes, que é determinada pela propriedade privada dos meios sociais de produção
— a revolução socialista será, por isso mesmo, a passagem à propriedade social dos meios
sociais de produção, passagem que será a ação política da classe economicamente
explorada quando, por sua organização, conhecer-se a si mesma como classe. (CHAUÍ, 2016,
p. 42).

2 ESPERANÇA
Num diálogo com a obra de Chauí (2016), o conceito de esperança aqui adotado nos distancia
daquele pertencente a uma perspectiva idealista, a qual nos leva a pensar no futuro,
desconsiderando o que já vivemos. Assim sendo, os interesses das “vítimas”, os seus desejos,
ajustam-se ao viés que é o da esperança concreta. Tais vítimas são os sujeitos que passaram por
movimentos de exclusão dos direitos de deleitarem o essencial a elas. No caso dos que percorrem,
desde os primórdios, remetendo às rodas de samba, poderíamos citar: o saneamento básico, a
moradia decente, o reconhecimento identitário, a não-violência física e verbal.
De acordo com Bloch (2005), a esperança concreta se realiza frente à situação de insatisfação
vivida por essas pessoas e que, em vista disso, delineiam novas fronteiras a serem ultrapassadas. O
compositor das letras de canções populares, como um dos exemplos pertencentes à parcela
destituída, encontra-se sob uma base real e canta as mudanças necessárias a serem realizadas. Por
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sua vez, o público, que visualiza nas letras uma situação distanciada da qual vive, também poderia
ser inserido no conjunto dos que propagam as desejáveis modificações.
A base real da qual fala o autor é a relevância que o passado tem sobre o que é almejado pelos
sujeitos e, portanto, como acima exposto, organizam-se de maneira coletiva na busca. A
concretude, e não apenas o caráter tentado do que esperam, ocorre baseada na ideia de que o outro
dia chegará, não sendo, desse modo, um pensamento abstrato. Nesse sentido, considerarmos
canções que revelam as expectativas de uma porção de pessoas, por meio de termos que nos
remetem ao certo, revela que lidamos com poesias que dizem respeito às utopias possíveis.
Compartilhando de um posicionamento marxista, apresentarmos o conceito de esperança sob
os estudos de Bloch faz com que reflitamos, ainda que não seja nosso objetivo principal, sobre a
força da ode como uma das formas de humanizarmos a sociedade. Essa da qual falamos é a que
trabalha ao longo do dia, frequenta os espaços em que se canta o samba e, ao longo da madrugada,
espera pelo novo que traz os caminhos sem pedras, fruto da esperança concreta. Em síntese,
portanto, a esperança da qual falamos
[...] encontra-se no limiar da insatisfação do homem perante a sua condição histórico-social.
É assim, por exemplo, que se pode afirmar, após analisar os limites humanos, que é muito
bom o homem ser imperfeito, diferenciar-se dos animais por não ser acabado, pois só assim
pode fazer algo. (VIEIRA, 2007, p. 6).

3 ASPECTOS DAS LEITURAS
Ao elevarmos a canção popular ao patamar da poesia, observaremos em seus versos
pensamentos que confundem os que as admiram. Essa confusão decorre do fato de que ambas as
formas artísticas propõem “uma reflexão sobre a vida”, como aponta Dantas (1988, p. 28). Tal
mensagem a ser transmitida é neste estudo representada por dois verbos que são sinônimos de
refletir. Em outras palavras, refletir se transforma em revelar quando os compositores das canções
abordam o presente e o passado, como também se converte em devaneio ao cuidarem do futuro.
Uma vez que nossa proposta se inscreve nos aspectos relacionados aos devaneios dos sujeitos
retratados na canção marginal8, consideramos a possibilidade de encarar o passado e o presente
secundariamente; como a apoiar as expectativas, o futuro. Nossa pesquisa, reduzida a algumas
8

A qualidade marginal que afirmarmos carregar o samba acompanha as mudanças no cenário urbano do Rio de Janeiro
do início do século XX. “Até Pereira Passos, o Centro do Rio de Janeiro misturava de tudo [...]. A partir principalmente
da abertura da Avenida Central, hoje Rio Branco, com a destruição dos cortiços, [...] Os pobres foram expulsos para
novos bairros da Zona Norte ou para favelas espalhadas por toda a cidade.” (VIANNA, 1995, p. 21-22).
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letras de samba, projeta um olhar que, no campo de outros gêneros musicais, inclusive, ampliaria a
gama de canções em que são idealizadas as expectativas de seus autores, a partir de termos
próximos aos aqui considerados.
3.1 EXPECTATIVAS E ESPERANÇA NAS LETRAS DE SAMBAS
Detendo-nos nos primeiros versos da letra de Alvorada, composta por Angenor Oliveira,
Carlos Moreira de Castro e Hermínio Bello de Carvalho9 observamos que o termo alvorada, repetido
inúmeras vezes na obra, aproxima-se do verbo oriundo do substantivo utilizado no título da canção.
Na primeira estrofe, é narrado o cenário da chegada do crepúsculo matutino 10, o qual acarreta a
vivacidade passada dos sujeitos para a natureza e vice-versa. Essa vivacidade da qual falamos se une
aos diversos aspectos que, popularmente, levam-nos a perceber um semblante contrário ao da
infelicidade.
Alvorada
Alvorada lá no morro
Que beleza
Ninguém chora
Não há tristeza
Ninguém sente dissabor
O sol colorindo é tão lindo
É tão lindo
E a natureza sorrindo
Tingindo, tingindo
A alvorada
Você também me lembra a alvorada
Quando chega iluminando
Meus caminhos tão sem vida
E o que me resta é bem pouco
Ou quase nada, do que ir assim, vagando
Numa estrada perdida
(CARTOLA; CACHAÇA; CARVALHO, 2017).

Embora não tomemos como objetivo tratar de um dos resultados da urbanização das grandes
metrópoles, que é a habitação do morro11 (favelas, hoje denominadas comunidades), pontuamos,
ainda que rapidamente, o que parte dos suburbanos visualiza antes do amanhecer. Numa
perspectiva que julga o crescimento das cidades e, por conseguinte, a falta de amparo aos que

9

Os dois primeiros, respectivamente famosos pelos apelidos de Cartola e de Carlos Cachaça.
Embora comumente encontremos o termo crepúsculo relacionado ao pôr do sol, em Buarque (1993, p. 23) “Crepúsculo
matutino” seria uma das definições para alvorada.
11
No tal morro, mesmo que não haja a “vestimenta”, que a presença dos problemas seja quase que em mesmo número
dos habitantes que nele vivem, canta Silvio Caldas que “É sempre feriado nacional” (ORESTES; CALDAS, 2017).
10
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compõem a minoria destituída, destacamos um dos, entre os vários, problemas críticos enfrentados
por eles desde o século XIX.
A crise sanitária refletia a violenta deterioração das condições de vida da população
trabalhadora do Rio de Janeiro, população flutuante e miserável, continuamente
engrossada por novas levas de imigrantes. Foi o produto do aguçamento das contradições
inerentes à transição para o capitalismo, à crescente acumulação e concentração do capital
e da força de trabalho no espaço urbano carioca. (BENCHIMOL, 1992, p. 178).

Quanto à presença dos sentimentos de comunidade presentes nas práticas dos admiradores e
dos compositores do gênero musical samba, como observamos na primeira estrofe, na qual
“Ninguém” se encontra entristecido, deve-se ao fato de que ambos
Aspiravam à afirmação de uma identidade, ao mesmo tempo que se erigiam em focos de
resistência à opressão e à descaracterização. Desse modo, procuravam alicerçar a autoestima (sic) e proteger-se do racismo. A partir de então assistimos a seus esforços para
adquirir legitimidade, sobretudo quanto ao desempenho nas ruas da cidade. Devotaram-se
a obter o direito de escapar ao gueto e realizar suas festividades extramuros. (GALVÃO,
2017).

O canto de esperança, como retrata Galvão, ainda poderia ser associado a uma visão do morro
próxima à do asfalto; isto é, num olhar distanciado do chão dos subúrbios, onde as marcas das
diferentes violências brilham. Reluzem munições de armas de fogo, reluz a água suja que percorre a
superfície — sinal da falta de saneamento. Em Eu sou favela12, Bezerra da Silva amplifica a voz dos
que se orgulham de povoarem as íngremes ladeiras, depósito dos mais diversos projetos sociais e,
ao mesmo tempo, excluído da proposta de sociedade.
Mais popular entre a high society, o samba pouco conduz o povo a enxergá-lo enquanto arte
panfletária, diferentemente do rap. A idealização, a romantização da pobreza, por conseguinte os
contextos que a cercam, são visualizadas em outras canções que, somadas às aqui analisadas, nos
remetem ao período artístico de valorização da natureza. Canções como Chão de estrelas e Ave
Maria do morro acentuam tal caráter não-panfletário, projetando a favela como ambiente digno de
moradia13.
Tais considerações nos levam ao estudo de outras letras, que complementam tal caráter acima
exposto:
Músicas como "Cordão", "Samba de Orly", "Acorda Amor", "Viola Enluarada", "Aroeira",
"Louvação", "Ponteio", "Disparada", "A Estrada e o Violeiro" e "Apesar de Você" fazem parte
de uma proposta renovadora, desnudando a realidade [...]. O triste cotidiano é revelado,
surgindo as canções que, embora denunciem e protestem, são chamadas por Walnice
Galvão em seu ensaio "MMPB" - uma análise ideológica" de escapistas. Ela mostra que a
12

Composição de Sérgio Mosca e Noca da Portela.
Conforme atesta Bentes (2007, p. 247), “A miséria desaparece sob a capa de uma segunda natureza e de uma pobreza
não-problemática.”.
13
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História não é assumida, que há uma evasão à responsabilidade pessoal (tanto do cantorautor como dos ouvintes), e que a desculpa é o "dia que virá" e o "mito da canção que
consola" (canto para anunciar "o dia que virá", canto "para me consolar"). Todos se eximem
da responsabilidade social, não se colocando como sujeitos da História [...]. (OLIVEIRA,
1996, p. 1-2).

Num segundo momento da composição, é explícita a isomorfia que os autores lançam mão
para cantarem a chegada de uma pessoa, que não é definida por adjetivo ou substantivo, mas pelo
pronome de tratamento “Você”, ao raiar do dia. Diferentemente do apontado na primeira estrofe,
momento em que são citados os que habitam no morro, o eu-lírico se transforma conforme o
despontar do dia. Sublinhamos que, ao utilizar o verbo iluminar no gerúndio, o advento da pessoa
não muda os “caminhos” repentinamente, mas os altera, como figuramos, vagarosamente.
A leitura da composição nos remete, pois, à ideia de que na primeira parte temos uma situação
descritiva, enquanto que na segunda, um monólogo dialógico. No trecho em que há a interpelação
do “Você”, fica-nos clara a imagem de um final desesperançoso, apesar do surgimento dela. Ou seja,
ao posicionarmos lado a lado a pessoa que se faz presente e a alvorada, observaremos que, embora
o autor as coloque como iluminadoras dos trilhos pelos quais percorrem os habitantes do morro, e
ele, também, é a natureza quem prevalece14.
Distante de um olhar utópico frente aos novos rumos a serem percorridos pelo sujeito descrito
na canção, o futuro que desenham os letristas não parece ser algo suposto. Sustentamos essa
posição, de maneira que não é abordado direta nem indiretamente o desejar, mas o que se
assemelha a uma afirmativa, a um apontamento. A certeza relatada, seja na primeira estrofe, seja
na segunda, leva-nos a interpretar que, independentemente do que é verificado naquele contexto
exposto, o morro e a alvorada o modificam e se colocam a alegrá-lo.
Noutro estudo a respeito da obra em análise, a perspectiva empregada em um patamar
distinto do qual Benchimol (1992) postula
É a [da] antevisão, [que] só possível nos entremeios do mundo real com o dos sonhos, do
“novo dia”, que bem poderia ser hoje, finalmente instaurado. Alheia ao cotidiano da
realidade, a beleza se constitui e se faz presente naquele instante mágico, construindo a
paisagem do morro na aurora. (ROMANELLI, 2015, p. 115 acréscimos nossos).

É nos apoiando na ideia de que “Pensar significa transpor. Contudo, de tal maneira que aquilo
que está aí não seja ocultado nem omitido.” (BLOCH, 2005, p.14), que discutiremos Aurora de paz.
A canção é fruto da parceria entre Antônio Carlos Ferreira de Brito, no mundo do samba conhecido
por Cacaso, e Elton Antônio de Medeiros, cujo nome artístico é Elton Medeiros.
14

Isto é, quem verdadeiramente altera o contexto é a luz que irradia no horizonte.
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Aurora de paz
Olha pra frente
E sente essa aurora
Que vai nascer
Segue adiante
Pois em cada instante
Você vai ver
Que o amor que a gente perde
Nasceu para se perder
E se o amor da gente morre
A gente não vai morrer
Se não ficou era ilusão
Não seja assim tão infeliz
Que ainda existe um coração
Que vai abrigar outro amor
Diferente da ilusão
Enfrente a vida sorrindo
Nossa manhã já vem vindo
Repare que dia lindo
Pra lhe consolar
Prepare o seu coração
Que essa aurora é de paz
E quem já sofreu uma vez
Desta vez não sofre mais
(Pra nunca mais)
(CACASO; MEDEIROS, 2017).

A citação que nos remete ao pensador Ernst Bloch retrata, por meio de laços estreitos, aquilo
que é colocado pelos compositores do samba em análise. Em determinado trecho da obra, o autor
aponta que a
[...] transposição tem relação com essa capacidade humana de deixar-se afetar pelo
existente em movimento, pela sensibilidade de saber o presente como não suficiente, de
esperar o diferente e, mais ainda, de ocupar-se na construção de um futuro que não seja um
vazio. (MATTUELLA, 2016, p. 157, destaques do autor).

Sob o ângulo da transposição, portanto, poderíamos afirmar que o elemento que a ocasiona,
no samba Aurora de paz, é o início do dia. De outra maneira, no entanto, destacamos que,
semelhante ao que ocorre na letra de Alvorada, a aurora ilumina os caminhos do eu-lírico, tornandoo capaz de ensinar ao seu interlocutor, representado pelo pronome de tratamento “Você”, alguns
fatos decorrentes do ato de amar. Assim, aquele se apoia no anterior, no que esteve em movimento
e numa tentativa, ao que nos parece, de preparar o sujeito com o qual trava o diálogo para os
momentos futuros.
Ainda que os compositores da canção afirmem veementemente os acontecimentos a serem
aguardados pelo outro, entendemos que o discurso deles se encontra no campo da utopia.
Atestamos tal fato, já que o retrato de um provável futuro, o acontecimento do verdadeiro amor,
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depende não apenas da aurora, mas de alguém disposto a amar. O oposto dessa utopia é observado
em Alvorada, pois o sorriso das pessoas e o movimento de coloração da natureza se devem apenas
ao surgimento do novo dia, de o sol raiar, todos esses acontecimentos concretos.
Numa leitura mais aprofundada, identificamos dois aspectos que compõem a utopia da qual
tratamos e, portanto, confirmariam o movimento de transposição. Ambos os detalhes se encontram
sob o saber do sujeito que fala, logo, próximo do conhecimento proporcionado pela história, e da
coragem a ser assumida pelo interpelado. A utopia da qual tratamos, em consequência, é a mescla
do devaneio e da revelação, e se sucede pelo desinteresse sobre aquilo que já não é útil ou se mostra
prestes a volver, amparada, portanto, pela coragem e o saber, como ressalta Coelho (1984).
No campo dos estudos sobre a relação entre devaneio e espaço, poderíamos nos dedicar a
uma leitura das canções apenas sob esse ponto de vista; contudo, o momento é de trazer um recorte
da fenomenologia do devaneio. Aponta Bachelard (2008) para um caminho em que a casa, no caso
aqui a comunidade — favela —, fornece imagens que emergem a partir desse espaço íntimo, embora
se encontrem outras pessoas. Essas impressões nada mais são do que os resultados do sonhar
acordado, do devanear.
O devaneio cósmico nos faz habitar um mundo; dá ao sonhador a impressão de um em casa
num universo imaginado. O mundo imaginado dá-nos um em casa em expansão, o inverso
do em casa do quarto. [...]. Ao sonhar o universo, estamos sempre partindo, habitamos
algures — num algures sempre confortável. Para bem designar um mundo sonhado, é preciso
marcá-lo por uma felicidade. (BACHELARD, 1996, p. 170, destaques do autor).

De modo que a madrugada é o tempo, inclusive o lugar, em que se situam os crentes nas
transformações conduzidas pelo novo dia. Poderíamos considerá-la, ainda, como um depósito onde
encontramos o ato de espera dos sujeitos. Em outras palavras, Bloch (2005) afirma ser essa prática
o gesto principal daqueles que se propõem a alterar os caminhos trilhados anteriormente. Nesse
sentido, a madrugada seria, para os que são retratados nos sambas, a aliada que os moveria em
direção à esperança. Ao romper da aurora, obra de Francisco Moraes Alves (o Chico Viola), Ismael
Silva e Lamartine de Azeredo Babo, ou simplesmente Lamartine Babo, continua a destacar a
fronteira do presente e a do futuro.
É intrigante imaginarmos que esse limiar possa já ter sido transposto pelo eu-lírico em
determinado momento de sua vida. Ao irrompermos sobre essa possibilidade, assentamo-nos
naquilo que nos arremeda ser uma verdade incontestável: o Sol surgirá e pintará os diversos
ambientes com cores vivificantes. A dúvida, quanto ao que podemos expectar com o amanhecer,
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desaparece tão logo haja a confirmação do dia que raiará. Curiosamente, pois, faz com que
pensemos num sujeito que se situa no presente, na madrugada, mas que para ela voltou apenas para
contar os sucessos que serão alcançados.
Ao romper da aurora
Aurora vem raiando,
anunciando o nosso amor
ôôô...
Desperta a cidade
o sol no céu flutua
ele é a mocidade
a saudade é a lua.
ôôô...
Aurora vem raiando,
anunciando o nosso amor
ôôô...
A felicidade promete
mas não vem
lá vem a saudade
saudade é "querer bem".
ôôô...
Quando chega o dia
desaparece a tristeza
Fica a alegria
pela própria natureza
ôôô...
Aurora vem raiando,
anunciando o nosso amor
ôôô...
(CHICO VIOLA; SILVA; BABO, 2017).

À luz dessas considerações, estreitamos laços com a ideia de que
O homem é alguém que ainda tem muito pela frente. No seu trabalho e através dele, ele é
constantemente remodelado. Ele está constantemente à frente, topando com limites que
já não são mais limites; tomando consciência deles, ele os ultrapassa. (BLOCH, 2005, p. 243).

O avanço sobre aquilo que se dá no presente, desconsiderando, portanto, os limites, faz com
que as personagens retratadas nas letras acima sejam dotadas de uma “consciência utópica”. Em
outras palavras, inconscientemente se sobrepondo ao ainda não vivido, elas se deparam com certas
particularidades que destoam do instante, do tempo autêntico, podendo ser o derradeiro ou o
horizonte. Deparamo-nos com indivíduos supostamente capazes de desenharem os mistérios por
trás do futuro, de modo que, a nosso ver, relacionam-se tão somente com
[...] uma tentativa de atravessar a escuridão bem próxima do instante que acabou de ser
vivido [...] O ainda-não consciente comunica-se e interage com o que-ainda-não-veio-a-ser,
mais especificamente com o que está surgindo na história e no mundo. (BLOCH, 2005, p.
23).

No veio das ponderações esperançosas quanto ao próspero, não poderíamos desconsiderar os
aspectos que marcam, inclusive, as esperanças dos marginalizados, as quais dizem respeito às suas

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

88

Já é alvorada, irmã da manhã: o canto de esperança do sambista, pp. 78-91

heranças. Não seria inadequado associarmos a visão romantizada sobre o que pode ser alcançado
finda a escuridão, com o que decorre da nacionalização do gênero musical samba e dos olhares
voltados às camadas suburbanas que o executam. Ou seja, assim como se deu com a cultura afrobrasileira — essa ultrapassando a fronteira —, os admiradores dela se colocam a almejar resultados
parecidos para suas vidas, sobretudo a amorosa.
Esses passos seguem, portanto, os da
[...] cultura popular brasileira [que], entre os anos 10 e 30, atravessou o Atlântico várias
vezes, sendo apropriada pelos franceses de inusitadas maneiras, num fenômeno típico de
transculturação [...] gerou muitas redefinições de identidade para vários grupos sociais,
tanto na Europa quanto no Brasil. (VIANNA, 1995, p. 104).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que assegurem pelas suas canções um porvir distante dos malditos tempos remotos,
como se naquele já tivessem vivido, quando por um viés histórico observamos o possível futuro dos
suburbanos, a crença sobre aquele começa a se dissipar. Esse olhar para as transformações pelas
quais passaram torna ainda mais explícito que muitos dos compositores não eram conscientes do
jogo político incrustrado no discurso de salvaguardar o que era cantado em meio às ruas, feiras e
jornada profissional.
Ao atentarem contra a minoria detentora dos controles que regiam a sociedade à época, os
que compunham a camada popular não se aproximavam do processo de redefinição e reconstrução
do “[...] exotismo que tanto seduziu o olhar do francês.”. Assim sendo, sucumbia a camada popular,
aos estrangeiros, “à opinião de europeu” (VIANNA, 1995, p.105). Logo, a visão romantizada dos
possíveis/necessários novos recomeços descritos nas composições analisadas, junta-se à que cerca
o surgimento da principal personagem brasileira, fazendo com que a espera não se desenhe prática
real15.
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RESUMO: Discutindo conceitos de causalidade, instrumentalidade, essência e propondo um
relacionamento livre com a técnica, Heidegger impõe uma forma vigorosa e decisiva de pensá-la.
Revela a técnica muito além de um simples meio da atividade humana, mas como uma forma de
des-velamento. Por isso sobre essa questão, desde o princípio, a filosofia de Heidegger rompe com
boa parte da tradição filosófica. O filósofo mostra que sem tal rompimento não seria possível um
pensamento mais radical, a saber, a essência da técnica moderna e a ambiguidade fundamental que
ela apresenta, revelando um extremo perigo para o homem e, concomitantemente, aquilo que o
salva.
PALAVRAS-CHAVES: essência, técnica, des-velamento, dis-ponibilidade.
ABSTRACT: Discussing concepts of causality, instrumentality, essence and proposing a free
relationship with technique, Heidegger imposes a forceful and decisive way of thinking it. It reveals
technique far beyond a mere means of human activity, but as a form of en-framing. So on this
question, from the beginning, Heidegger's philosophy breaks with much of the philosophical
tradition. The philosopher shows that without such a more radical breakup thought would not be
possible, namely, the essence of modern technique and the fundamental ambiguity it presents,
revealing an extreme danger to man and, at the same time, that which saves him.
KEYWORDS: essence, technique, en-framing, standing-reserve.
“...só que nós,
mais ainda que a planta ou o animal,
vamos com o risco."
1
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Rainer Maria Rilke apud Heidegger
Para uma clara compreensão da proposta de Heidegger de questionar a essência da
técnica é necessário que se tenha em conta que das Fragen, o questionar, não é um simples
perguntar pela técnica, mas um método de investigação (Forschung), ou melhor, a abertura de um
caminho, norteado pelo que há de mais próprio ao pensamento filosófico, isto é, tornar possível uma
relação livre do Dasein com a essência da técnica. Isto implica que um tal questionar não nos conduz
pelo modo tipicamente científico ou daqueles provenientes do senso comum. Assim, de saída, o
questionamento de Heidegger sobre a essência da técnica não cai nem se aproxima da falácia sob a
qual tais modos de lidar com o problema da técnica sucumbiram, a saber, ora demonizando a
técnica, ora exaltando-a, reduzindo, tanto uma quanto outra, em última instância, a meras
ideologias apaixonadas. Questionar sobre a essência da técnica é, sobretudo, um perguntar radical,
sem pressupostos, isto é, que enfrenta o desafio de mover-se e circunscrever-se livremente nos
limites da coisa mesma de maneira a abrir a essência ou o ser daquilo sobre o que se interroga.
Podemos talvez chamar esse modo de acesso às coisas de aporético, querendo com isso
apontar para a indigência do pensamento questionador que, ao mesmo tempo em que vive e se
desdobra a partir de impasses, de problemas, visa tão somente a trazer à luz o que, encoberto, se
dissimula nos modos mais usuais ou hodiernos de tratamento dos problemas fundamentais.
Heidegger começa seu questionamento afirmando ser a essência da técnica ela mesma
nada de técnico: "A técnica não é igual à essência da técnica"2 . Pertence à compreensão do que
Heidegger entende por caminho de pensamento esta distinção e é ela que vai se mostrar decisiva
face às alternativas de discussão sobre o tema. O próprio estatuto filosófico de seu modo de
aproximação está aqui, nesta curta afirmação, inteiramente em jogo, pois atravessa todo
questionamento essencial, a diferença entre o ser das coisas que são e as coisas mesmas em seus
vários modos de se dar, de viger.
"A essência da técnica não é, de forma alguma, nada de técnico"3 : pensar o ser das coisas
que são não dissolve nem o ser nem o pensar numa unidade indiferente, mas, ao invés, como modo
de acesso e relacionamento livres com as coisas do mundo, o questionamento essencial marca
precisamente a diferença entre a essência do que é e o ente, a essência da técnica e a técnica. A
essência da técnica não é nada técnico apesar dessa concepção não ser a mesma da cultura. Como
2

HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências - A questão da técnica. Trad. Emmanuel Carneiro Leão. Ed. Vozes,
Petrópolis: 2001. p. 11.
3
Idem p. 11.
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no pensamento de Karl Marx em sua obra O Capital4 onde o filósofo discorre sobre a técnica
enquanto os artefatos técnicos que o homem sempre fez uso desde sua vivência pré-civilizatória5.
De fato, desde o mecanicismo de Descartes, e, como forma mais acabada na contemporaneidade,
a discussão sobre a técnica parte daquilo que é técnico, de tal modo que seu pensamento apoia-se
no terreno reducionista e vacilante da análise social6.
Heidegger enfoca não o imediatismo da questão da técnica, mas “sua sombra”. A análise
marxista está fadada à fome das ideologias e, por conseguinte, impossibilitada de pensar a técnica
em sua essência sem se contaminar com a crítica social e a cultura, ou as relações de dominação e
dos ideais emancipatórios. Em última instância, eles reafirmam uma pretensa soberania da
subjetividade no destino histórico do homem.
A tradição filosófica nos diz que a técnica é meio para um fim. Diz também: a técnica é
uma atividade do homem. Não há nenhuma dificuldade em reconhecer a relação entre estas duas
definições posto que "(...) estabelecer fins, procurar e utilizar meios para alcançá-los é uma atividade
humana"7 . Parece-nos, então, irrefutável que a técnica, sendo um meio para fins, seja também um
instrumento humano. É fato que em todos os tempos o homem se apresenta como agente de
transformação de entes da physis em artefatos e isso corrobora com a chamada concepção
instrumental e antropológica da técnica. Heidegger começa a traçar seu caminho para responder a
questão da técnica porque em seu pensamento a análise filosófica não deve partir da esfera
transcendente das coisas, mas daquilo que está encoberto no mundo fenomênico. Porém, este algo
encoberto deve ser aceito como certo, correto. "O correto constata sempre algo exato e acertado

4

Cf. MARX, K. O capital. Trad. Regis Barbosa. Ed. Nova Cultural, 1996. p. 284.
Marx se apoia no pensamento de Benjamin Franklin que define o homem como um “toolmaking animal”, ou seja, um
ser engenhoso que produz ferramentas. Logo, tais utensílios estão separados dele e traz à luz uma mentalidade sobre
uma técnica a ser conquistada. Ainda, o próprio meio circundante deve se dispor como algo a ser dominado e
transformado em objeto pelo toolmaking animal.
6
“Aldous Huxley evoca, de forma literária, um futuro dominado pela técnica, onde o homem é algo completamente,
também emocionalmente, manipulado (HUXLEY, 1932). O irmão de Ernst Jünger, Georg Friedrich Jünger, mostra, em
A Perfeição da Técnica (G.JÜNGER, 1953), que a técnica deixou de ser um instrumento na mão do homem e molda,
hoje, a sua percepção, sua fala, sua audição. Ela volta-se contra a natureza e acelera no processo da apropriação dos
recursos energéticos a execução da lei da entropia. Também Günter Anders expressa o ceticismo da época, referente
às consequências do desenvolvimento técnico, na sua publicação, em 1956, O Homem Ultrapassado (ANDERS, 1956).
Horkheimer e Adorno já tinham publicado em 1947, em Amsterdam, A Dialética do Esclarecimento, uma obra que
representa a vertente neo-marxista da crítica à razão instrumental e à técnica. (HORKHEIMER & ADORNO,
1947/1973)” BRÜSEKE, F. J. artigo - Ética e técnica? Dialogando com Marx, Spengler, Jünger, Heidegger e Jonas para a
edição da revista Ambiente & Sociedade – Vol. VIII nº. 2 jul./dez. 2005 p. 10.
7
HEIDEGGER, 2001. p. 11.
5
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naquilo que se dá e está em frente (dele)."8 Então o que temos aqui é uma primeira definição de
técnica que, apesar de não se perguntar sobre sua essência, está correta e satisfaz algumas questões
dentro de seus limites, de modo que se não estivéssemos numa investigação de caráter filosófico
em busca da essência de algo nosso trabalho acabaria aqui. Somente através desta atitude livre,
num ambiente de pensamento desinteressado, é que poderemos chegar à essência de nosso objeto
de meditação.
Devemos então inquirir sobre a afirmação de que essa primeira definição acerca da
técnica está correta. A próxima pergunta decisiva, para bem conduzirmos nossa investigação, é: o
que é instrumental em si mesmo? A que pertence meio e fim? Disse Heidegger:
Um meio é aquilo pelo que se faz e obtém alguma coisa. Chama-se causa o que tem como
consequência um efeito. Todavia, causa não é apenas o que provoca um outro. Vale também
como causa o fim com que se determina o tipo do meio utilizado. Onde se perseguem fins,
aplicam-se meios, onde reina a instrumentalidade, aí também impera a causalidade.
(HEIDEGGER, 2001. P. 13)

A pergunta sobre instrumentalidade nos leva, inequivocamente, à ideia de causa e à
necessidade de uma resposta para esta pergunta; a tradição sobre o conceito de causa nos leva à
definição aristotélica em sua explanação das quatro causas: causa materialis é a matéria-prima bruta
necessária para compor determinado artefato, causa formalis, a forma que esta matéria deverá ter
para ser o objeto pretendido, causa finalis, a finalidade que, depois da escolha da matéria adequada
e a forma desta matéria, tal objeto terá e a causa efficiens, o homem que operou toda a mudança
daquela matéria bruta em outra coisa.
Esta explicação parece ainda satisfazer a tradição já que muitos pensadores se apoiaram
e ainda se apoiam nelas quando o assunto é causalidade. Heidegger, todavia, afirma ainda não
existir um pensamento suficiente que explique o que interliga estas quatro causas e, mais do que
isso, se pergunta por que existem exatas quatro causas. Para falar disso que é a origem de algo, isto
é, sua causa, o próprio Aristóteles usou a palavra αἴτιον (aition)9, que remete a ideia de
responsabilidade, de modo que o próprio pensador emprega o uso hodierno de causa. Destarte, o
que nos resta é a urgência de outras perguntas: O que significa causa? Qual o elemento de ligação
das quatro causas aristotélicas?

8

HEIDEGGER, 2001. p.12.

9

Cf. ARISTÓTELES. Metafísica. Col. Os Pensadores, trad. V. Cocco. Ed. Abril Cultural, São Paulo: 1973. P. 216.
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Segundo o Houaiss10, a palavra latina 'causa' diz razão, motivo, origem; juridicamente,
por outro lado, é o caso; o pretexto; a questão, assunto, matéria. Para os gregos, diferentemente de
nós, "causalidade" nada tinha a ver com a eficácia de um fazer. Podemos ler no Fedro de Platão o
quanto as palavras podem corromper o discurso não só pela intencionalidade do orador em
desvirtuar o enunciado como pelo próprio equívoco do esvaziamento do significado que o cotidiano
promove as palavras (como é o caso aqui).
Correspondendo ao rigor do pensamento, Heidegger preocupa-se com o sentido mais
primordial e silenciado das palavras. A palavra latina 'causa' remete para o grego aition,
originariamente formado na experiência jurídica, que significa 'exigência', 'reclamação',
'reivindicação', 'razão', 'dívida', 'culpa', acusação, 'incriminação', donde a ideia de responsabilidade
na tradução de Heidegger por "aquilo pelo que um outro responde e deve".
Basicamente, causa remete a 'responder' e a 'dever'; consequentemente, os quatro
modos de causa aristotélicos são ligados por esta definição. Quando se diz que de prata é feito um
cálice de prata, aquela matéria responderá pelo cálice, ou seja, para pensarmos o artefato "cálice de
prata", a prata deve existir nele e de modo inseparável dele. Já o cálice deve à prata todo o material
de que é feito e reconhecido como este artefato em especial. Uma terceira ligação de "responder e
dever" (causa) é a finalidade, pois este cálice foi feito especificamente de prata para atender a uma
utilidade específica de ser um artefato usado em determinada cerimônia religiosa; ele precisou
reunir certas características para se adequar a esta finalidade. Este fim (τέλος) responde pelo que,
na matéria e no perfil, também responde pelo utensílio da cerimônia. Diferente dos entes da physis,
este artefato é um ente efetivado "artefactualmente" e, para isso, é necessário a atividade de um
artesão que se integra a esses três estágios e "reúne" um cálice de prata para ser usado numa
determinada cerimônia religiosa. Assim, a matéria, a forma e a finalidade correspondem à atividade
do artesão e se efetua na produção do objeto.
Os quatro modos de "responder e dever" permitem que determinado ente possa viger.
Em síntese, podemos dizer que a essência da causalidade grega trata do deixar-viger, do deixar
aparecer algo que ainda não vige e trazê-lo à vigência. Ora, isso é exatamente a pro-dução (ποίησις),
o deixar-viger que passa e procede do não-vigente para a vigência.
Então, entendemos pelo processo de poiesis o trânsito que deixa tudo aquilo que,
enquanto não vigente, viger. Temos, porém, que aprofundar o termo para que ele alcance toda
10

Disponível em: < http://houaiss.uol.com.br/>. Acesso em: 10 ago. 2015.
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forma de produção. Todos os artefatos e toda arte são entes produzidos, mas aquilo que os produz
eventualmente não está contido neles, pois se houvesse somente as três primeiras causas o objeto
não vigeria. É necessário haver as três primeiras mais a atividade humana para deixar-viger os
artefatos. A physis, no entanto, é a máxima poiesis porque seus entes possuem em si aquilo que
possibilita a eclosão de sua própria produção.
A essência do processo de produção é um trânsito que leva aquilo que era encoberto a
desencobrir-se, passando da não vigência para a vigência acontecendo assim todo o
desencobrimento do mundo. Desencobrimento vem do grego ἀλήθεια (aletheia) (do
correspondente veritas do latim) e nós entendemos como ‘verdade’, ou seja, o correto de uma
representação. Desse modo, partindo de uma noção acertada sobre técnica em uma definição
instrumental e antropológica e passando pela essência de instrumentalidade, causa e produção,
chegamos a um porto seguro na definição da essência da técnica, a saber, que ela não é, portanto,
um simples meio, mas uma forma de desencobrimento. Descobre-se que a técnica está de maneira
muitíssimo mais íntima no desvelar e no aparecer do mundo do que em qualquer definição
apressada partida do alvoroço cultural. A técnica é um deixar-viger da verdade no mundo.
Heidegger, então, coloca a questão da técnica no plano do problema da verdade (desvelamento),
assim como coloca também em sua estética o problema da verdade e não do Belo ou da cultura.
A palavra técnica (technekon, téchne) diz algo que pertence, que provém da habilidade
artesanal, sendo que a palavra arte não tem origem grega, mas é latina (ars). Em grego, téchnai são
as artes, a política, o artesanato (em sentido lato), a arquitetura, a construção naval, enfim, toda
atividade de caráter produtivo (poiesis) do homem. Téchne não é apenas arte, mas também
sabedoria. Daí que Platão, como indica Heidegger11, compreenda a palavra téchne também numa
sinonímia de episteme, ou seja, como conhecimento, pois aquele que sabe fazer, que domina certo
ofício, o faz com exímia, com 'técnica'. Nos termos de nossa discussão, isto implica que mais que
uma simples função da técnhe, o conhecimento provoca a abertura de um mundo antes encoberto
pelo véu do não saber.
Estas considerações por ora feitas podem ser entendidas por uma clara definição de
técnica na antiguidade grega de âmbito artesanal, mas não se aplicam à técnica moderna das
tecnologias industriais e das maquinarias. Isso porque o ponto fundamental de distinção de uma
técnica artesanal para uma técnica moderna, da grega para a contemporânea, é a associação de
11

HEIDEGGER, 2001. P. 17.
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ciência experimental e técnica. É a diferença entre a oficina de um oleiro e um laboratório ou uma
fábrica. De um lado, enquanto o pesquisador moderno está em seu laboratório equipado com
modernos instrumentos de trabalho e dependente deles, e ainda auxiliado por um prévio
conhecimento teórico e experimental sobre seu próprio trabalho, por outro, o oleiro não trabalha
com ciência experimental e sim somente fazendo uso da habilidade manual transmitida prática ou
verbalmente e aprimorada através da repetição.
Posta esta objeção é necessário então nos perguntarmos o que é a técnica moderna.
"Também ela é um desencobrimento (...) mas não se desenvolve, porém, numa pro-dução no
sentido de poiesis "12, afirma Heidegger. Isso porque radicalmente diferente da antiga técnica, a
moderna tem por objeto a exploração da natureza e a entende como uma fonte disponível de
energia que é necessária para mover o novo mundo em que o homem vive. A técnica moderna
aplica, além da mera observação, conhecimento teórico experimental e a calculabilidade para o fim
de controle e exploração e passa, desse modo, a provocar e desafiar a natureza.
A atividade de um agricultor está entregue a uma série de fatores que ele não controla;
ele confia as sementes que plantará à força natural do crescimento da planta na natureza; seu oficio
é proteger o cultivo. "A lavra do lavrador não desafia o lavradio"13 dirá Heidegger. Por outro lado, a
técnica moderna explora e almeja a máxima eficiência dos mecanismos naturais. Para realizar a
mesma atividade daquele lavrador, o homem moderno primeiramente melhora geneticamente as
sementes, depois faz uma análise química do solo para calcular qual sua máxima resistência a uma
intensa produção e qual é sua carência nutricional para torná-lo mais eficiente do que seu natural,
sendo mais eficaz e produzindo em menor tempo, tudo isso enquanto o serviço meteorológico é
usado para prever o clima e não deixar a plantação aos caprichos das vicissitudes. Desse modo, a
técnica moderna primeiramente se apropria do lavradio da lavra e provoca a natureza
transformando este lavradio em indústria motorizada da alimentação. Ela dá ao homem o privilégio
de explorar, adequar às suas necessidades e controlar a natureza, e não mais o contrário.
Esta ação coloca uma dis-posição que se revela na exploração das energias da natureza
e a abre e a ex-põe. Ex-por significa por para fora, exteriorizar, isto é, retira-se o carvão do solo para
que, em sua queima, ele dis-ponha a fornecer vapor gerando energia para uma fábrica. Heidegger
dá o exemplo de uma hidroelétrica instalada no rio Reno em que dele se dis-põe a fornecer força

12
13

Idem, p.18.
Idem, p. 19.
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mecânica para seu adequado funcionamento. Neste caso, o Reno aparece como um dis-positivo da
usina fazendo com que ele esteja instalado nela e não o contrário. Esse conjunto de fatores faz com
que o rio deixe de ser aquele rio que outrora fora para se tornar uma peça de exploração do homem
e vir a se adequar ao que almeja o desejo humano, assim como o solo e sementes no lavradio. “(...)
a terra e a atmosfera tornam-se matéria-prima”14. Então, dis-posição é o modo de ser dos entes que
são abertos (desencobertos) pela técnica moderna.
A técnica moderna afirma um novo tipo de desencobrimento caracterizado pelo pôr, no
sentido de explorar.
Esta exploração se dá e acontece num múltiplo movimento: a energia escondida na natureza
é extraída, o extraído vê-se transformado, o transformado, estocado, o estocado,
distribuído, o distribuído, reprocessado. (HEIDEGGER, 2001. P. 21)

Assim, todas estas manobras são formas de desencobrimento, mas, para além desse
desencobrimento procura-se obter também o controle de todos estes processos, haja vista que
controlar é atributo fundamental daquele que explora.
Heidegger se pergunta que modalidade de desencobrimento é este do pôr da
exploração? "Em toda parte, se dis-põe a estar a postos e assim estar a fim de tornar-se e vir a ser
dis-ponível para ulterior dis-posição."15 Isso quer dizer que todo este processo centrado na
exploração tem como fim maior a dis-ponibilidade (Bestand), o armazenamento para futura fruição.
Estar dis-ponível, porem, tem um alcance tanto mais essencial quanto mais lato que a ideia de
"provisão". A disponibilidade atinge um nível de título que remete, simplesmente, a tudo o que vige
e vigora revelado pelo desencobrimento explorador da técnica moderna, é aquilo que define a
própria estrutura deste tipo de desencobrimento. De modo que a práxis sobrepujou o puramente
ideado e o que importa agora é o dis-ponível para servir ao homem e não mais os objetos entendidos
como representação. O artefato não é mais um objeto, ele é algo dis-ponível.
Quem é o agente responsável pelo desencobrir técnico em geral? Evidentemente é o
homem, a causa eficiente na sua qualidade de ente privilegiado que experiencia e acolhe o ser. Está
em seu poder provocar o desvelamento, mas "(...) não tem, contudo, em seu poder o
desencobrimento em que o real cada vez se mostra ou se retrai e se esconde" 16. Aqui Heidegger
afirma sua visão de que, apesar de o homem, por exemplo, desencobrir a dis-ponibilidade, ele não é
a fonte deste poder de desencobrimento. Em outras palavras, o homem só faz o que faz na medida

14

HEIDEGGER, M. Caminhos de Floresta. Trad. Irene Borges-Duarte, Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. p.333.
HEIDEGGER, 2001. P. 20.
16
HEIDEGGER, 2001. p. 21.
15
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em que recebe o chamado do ser e sente-se desafiado. O filósofo coloca a seguinte questão: "(...) se
o homem é, porém, desafiado e dis-posto, não será, então, que mais originariamente do que a
natureza, ele, o homem, pertence à disponibilidade?"17 O homem mesmo não é um evento
originário; ele mesmo é algo que é desencoberto pela via exploradora como algo dis-ponível.
Heidegger coloca o exemplo de um lenhador que, longe das grandes metrópoles, herda os desígnios
de seu ofício da tradição familiar e, quer ele saiba ou não, está à dis-posição da indústria madeireira,
isto é, ela o enquadra como uma dis-ponibilidade contando que ele realize seu ofício e lhe forneça
madeira.
Todavia, precisamente por se achar desafiado a dis-por-se de modo mais originário do que
as energias da natureza, o homem nunca se reduz a uma mera dis-ponibilidade.
(HEIDEGGER, 2001. P. 22)

O desencobrimento não acontece pelo e para o homem; o homem não é a fonte do
desencobrimento. O desencobrimento se dá e acontece no ser enquanto o homem responde ao
apelo do desencobrimento (mesmo que seja para contradizê-lo).
Sempre foi difícil para os metafísicos expor seus pensamentos e reflexões através das
limitações da linguagem humana. Dentro deste grupo, Heidegger não é exceção ficando bem
conhecido pelo uso de muitos neologismos na língua alemã para não ser prejudicado pela
imprecisão da linguagem. Muitas vezes polêmico neste ofício, nesse momento da discussão,
Heidegger explica que o uso totalmente diferente que ele está fazendo aqui da palavra Gestell é uma
manobra necessária para explorar toda a potencialidade existente na palavra. Originalmente
traduzida como "estante" ou "armação", Gestell deverá ser entendida aqui como com-posição18 cujo
significado, como diz Heidegger: "(...) é força de reunião daquele por que põe, ou seja, que desafia o
homem a des-encobrir o real no modo da dis-posição, como dis-ponibilidade."19, ou seja, é essa
força, ou uma convocação exploratória, pela qual o homem se vê co-determinado a abrir o real
(técnico) como dis-ponibilidade. Gestell relaciona o homem com a dis-ponibilidade de modo que
perguntar pela a humanidade do homem na era moderna é perguntar sobre o Gestell, à medida que ele
reúne o ser do homem. Assim, o homem não é a fonte do des-encobrimento, ele só atende ao apelo
da essência da técnica moderna, o Gestell, quando des-encobre, através da exploração, o real como
dis-ponibilidade.

17

Idem, p. 22.
Segundo nosso tradutor, o especialista em Heidegger, Prof. Dr. Emmanuel Carneiro Leão.
19
HEIDEGGER, 2001. P. 24.
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Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

100

A questão da técnica segundo Martin Heidegger: uma leitura, pp. 92-109
Restabelecendo nosso caminho até aqui, partimos do verbo stellen (pôr) que significa,
além de exploração, ex-por no sentido da poiesis, em que faz o real vigente emergir para o
desencobrimento. "Pôr" que com-põe tem duas raízes de significação, a saber, o pro-por produtivo
e o dis-por explorador, ambos se apresentam como modo de des-velamento, modos da aletheia. É
do verbo "stellen"20 que vem Gestell: Ge (com; reunião) + stell (pôr), que é a forma de desencobrimento mais especificamente moderna da técnica que deixa viger o real como disponibilidade. Então, a essência da técnica se apresenta como uma força de reunião que liga o homem
à disponibilidade; ela vem antes do homem e não a partir dele. Por isso, vislumbrando agora a
essência de nossa discussão, fica claro o quanto a definição de técnica, de um ponto de vista
instrumental e antropológico, não satisfaz a pergunta sobre a sua essência, pois o homem não é,
definitivamente, a fonte donde provém a técnica.
Mesmo com este papel menor do homem na técnica moderna ele continua a ser um ente
privilegiado e nestes tempos ele se vê desafiado, de forma especialmente incisiva, a comprometerse com o desencobrimento. A era da técnica, o acabamento da metafísica, é o nosso tempo em que
todas as radicalizações e possibilidades da metafísica estão presentes. O homem, na sua qualidade
de guardião do ser, tem papel especialmente decisivo nesse acirramento que acontece mais
marcantemente em nossa época. O homem, mais do que nunca, está sob a provocação do
pensamento da essência, pois vivencia um meio de des-velamento copioso através do domínio do
projeto matemático da natureza surgido com Galileu posteriormente aprimorado pela física
moderna. Tamanha é a confiança conquistada por esta ciência que muitas linhas de pensamento
apontam na física a origem da técnica moderna. Heidegger, entrementes, diz exatamente o
contrário, ou seja, é a essência da técnica moderna que abre a ciência. Como ele mesmo diz:
Não há dúvida de que as ciências matemáticas da natureza surgiram quase dois séculos
antes da técnica moderna. Como, então, já poderiam estar a seu serviço? (HEIDEGGER,
2001. P. 25)

O filósofo alemão coloca novamente a questão para que possamos aprofundar ainda
mais na essência da com-posição. O que é a com-posição (Gestell) em si? "Não é nada de técnico
nem de maquinal. É o modo em que o real se des-encobre com dis-ponibilidade"21. Porém, esse
desencobrir das coisas da técnica não acontece espontaneamente na natureza; é necessária uma
ação ou atividade do homem para tal. Apesar de o homem não ser a fonte deste des-encobrimento,

20

Segundo nota de rodapé de artigo de José Erivaldo da Ponte Prado, disponível em:<
http://www.uvanet.br/rhet/artigos_setembro_2011/questao_tecnica_heidegger.pdf> Acesso em: 11 ago. 2015.
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ele é necessário para abrir o real em uma dis-ponibilidade porque a técnica moderna é possível
através de uma série de fatores e relações dentre as quais o homem continua sendo decisivo. Ele
cumpre e participa de uma tarefa, mas ainda assim o processo não acontece apenas no homem e
nem decisivamente pelo homem.
Nesta época da história do ser a essência da técnica põe o homem mais que em contato
estreito com o desencobrimento, ela o coloca a caminho do desvelamento do real como disponibilidade. Em outras palavras, a técnica moderna surge como força que destina o homem e o
mundo a um momento de contato com o des-velamento e, consequentemente, com a prática mais
essencial do Dasein. O destinar tem para Heidegger um apelo e uma função especial na filosofia da
história e nas relações do homem com o devir histórico.
A história não é um mero objeto da historiografia nem somente o exercício da atividade
humana. A ação humana só se torna histórica quando enviada por um destino. (HEIDEGGER,
2001. P. 27)

O destino se apresenta como a essência da história, não como fatalismo, como um
determinismo inexorável, porque destino é tomado aqui numa relação direta e imanente com a
liberdade (do contrário não haveria uma história feita pelos desígnios do ser); "(...) o homem só se
torna livre num envio, fazendo-se ouvinte e não escravo do destino (...)."22 diz Heidegger.
O filósofo contraria a tradição do pensamento da liberdade, principalmente da filosofia
kantiana, dizendo que a liberdade do ponto de vista da causalidade das coisas históricas e sociais
humanas (moral, política, etc.) não é pura e simplesmente fatalidade, haja vista que esta ideia se
choca com a ideia de destino por não se tratar aqui da liberdade da vontade. Assim como outros
temas, o conceito de liberdade em Heidegger é pensado, não no âmbito de uma ética, mas do ponto
de vista da verdade (como sua estética, e a própria técnica). "A liberdade é o reino do destino que
põe o desencobrimento em seu próprio caminho."23, diz Heidegger, apontando para a relação entre
destino e desencobrimento na esfera da liberdade.
Sendo destino uma força de reunião encaminhadora que põe a essência do homem a
trilhar o caminho do des-encobrimento, que direção tal força encaminharia a com-posição? Ela
também é levada ao desencobrimento. Desse modo, a essência da técnica é um desencobrimento
porque a isso foi destinada. Justamente por isso, por atingir tal penetração de questionamento, nos
encontramos num ambiente puro no qual é possível discutir filosoficamente a respeito da técnica.
De outro modo estaríamos entregues às definições sociais da técnica e sujeitos a classificá-la
22
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HEIDEGGER, 2001. P. 27 com referência a Vom Wesen der Wahrheit, 1930, na primeira edição de 1943, p. 16s.
Idem, p. 28.
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positiva ou negativamente: "Abrindo-nos para a essência da técnica, encontramo-nos, de repente,
tomados por um apelo de libertação."24.
Quando o homem é posto pelo destino a ser um agente des-encobridor, ao realizar seu
caminho ele pode chegar a duas situações, segundo Heidegger:

(...) a possibilidade de seguir e favorecer apenas o que se des-cobre na dis-posição e de tirar
daí todos os seus parâmetros e todas as suas medidas. Assim, tranca-se uma outra
possibilidade: a possibilidade de o homem empenhar-se, antes de tudo e sempre mais e num
modo cada vez mais originário, pela essência do que se des-encobre e seu descobrimento,
com a finalidade de assumir, como sua própria essência, a pertença encarecida ao
desencobrimento. (HEIDEGGER, 2001. P. 29)

Na primeira possibilidade, Heidegger parece descrever uma imagem de um mundo
tecnologicamente distópico do tipo que se vê em obras de ficção como no romance "Admirável
mundo novo" do inglês A. Huxley ou no filme "Brazil" de Terry Gillian. Em ambas as obras, a
humanidade está inserida numa sociedade totalmente dependente dos aparatos tecnológico (ainda
mais que na atualidade) e voltada unicamente a continuar a exploração e a buscar por dis-poníveis.
Na outra possibilidade revela-se um caminho em que o homem pode continuar a atender os envios
de sua essência e prosseguir com sua mais típica relação com o real, a saber, buscando meios de
descobri-lo. Entre estas duas possibilidades Heidegger aponta o verdadeiro perigo da era da técnica
trazido pelo próprio destino. Este não é um perigo qualquer, mas, o perigo. A saber, não são as
posições da técnica em si nem mesmo sua utilização que são perigosas segundo o filósofo, mas,
primeiramente e sobretudo, a essência da técnica e seu comportamento provocante que rege
doravante o relacionamento do homem com o ente.
A técnica não é perigosa. Não há uma demonia na técnica. O que há é o mistério de sua
essência. Sendo um envio do desencobrimento, a essência da técnica é o perigo.
(HEIDEGGER, 2001. P. 30)

A técnica moderna, no sentido essencial de composição, ataca o homem que, no interior
do seu não-objeto, não é mais do que uma disponibilidade. Ela põe o homem em perigo não
somente porque os meios técnicos tornam possível a destruição de toda espécie humana, mas
porque é uma ameaça de maneira mais profunda à essência pensante do homem, isto é, sua relação
com o ser. "(Existe) o perigo representado pela bomba atômica e o perigo ainda maior representado
pela técnica."25.

24

Ibidem.
Heidegger em entrevista com prof. Richard Wisser para o canal 2 da televisão alemã em 24/09/1969. A
entrevista também está disponível em texto na internet.
25
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Não tendo ser ou existência senão como a disponibilidade, o homem moderno dirige,
como mestre dominador, a natureza ao ponto que fica a aparência de que ele está em todo lugar e
só encontra a si mesmo; que não há nada que possa estar fora de seu poder. O homem passa a crer
que ele é o controlador da natureza e fonte da força de reunião do mundo. Como tal, nenhuma
transformação, ou grande projeto, pode acontecer se não for oriundo de sua vontade. Na idade da
técnica ele somente reúne todos seus esforços para des-encobrir o que a com-posição provoca e explora:
Já não a toma (a com-posição) como um apelo e nem se sente atingido pela exploração. Com
isto não escuta nada que faça sua essência ex-sistir no espaço de um apelo e por isso nunca
pode encontrar-se, apenas, consigo mesmo. (HEIDEGGER, 2001. P. 30)

Trata-se aí, em realidade, da maior ilusão (a ilusão do dono mundo): o homem
precisamente não se encontra mais consigo em lugar algum, isto é, ele não encontra mais seu ser.
O homem, que aprende todas as coisas do pensamento calculante, liga-se ao ente sobre o qual ele
busca exercer sua dominação e não se preocupa mais com isso que deveria concerni-lo mais que
qualquer outra coisa, isto é, com o ser. Não se preocupando mais em penetrar na proximidade
essencial das coisas, nem salvaguardar seu desdobramento na presença, ele erra em um mundo que,
na verdade, é falso.
Assim, como um instrumento da com-posição, ele transforma uma floresta em lavoura
e a lavoura, através da usura e das variações do artificial, em plantação mecanizada para exportação.
Desse modo, ele corrompe a physis em dis-ponibilidade; força a terra a sair de seu ciclo possível, tal
como a terra se desenvolve como dona deste ciclo. Esta agressão contra tudo isto que é, culmina na
tentativa hoje engajada pelo próprio mestre do mundo, que se torna um produto como qualquer
outro que ele busca manipular e transformar. Essa agressão contra a vida e o ser mesmo do homem
é mais inquietante aos olhos de Heidegger na hipótese de uma destruição que pesa sobre o planeta
causada por algo produzido pela avançada tecnologia bélica, por exemplo. Não é somente o homem
que é uma ameaça de nadificar, mas sua essência.
Além do perigo que a com-posição representa para a essência do homem, o destino
insere na essência da técnica aquilo que a torna portadora não de um perigo qualquer, mas de um
perigo extremo. "Como destino," diz Heidegger, "a com-posição remete ao desencobrimento do
tipo da dis-posição."26 Onde a dis-posição se instala afasta-se qualquer outra possibilidade de

26

HEIDEGGER, 2001. P. 30.
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desencobrimento, ou seja, ela se dispõe de um tal modo entre o homem e o ser que o Dasein não
percebe mais nenhuma outra forma - que não seja por meio da com-posição - de des-encobrir o ser.
A técnica ameaça, sobretudo, a verdade, o desvelamento do ser; anuncia um iminente cessar da
possibilidade humana de des-encobrir. A com-posição que provoca não se limita a ocultar o modo
precedente de desvelamento, o produzir, mas ela oculta também o desvelamento em si e, com ele,
isto que é a não-ocultação, o próprio modo de ser da verdade.
Não é preciso temer o perigo inerente à técnica para que o abandono do ser seja
tematizado. Ao contrário, pertence à essência do perigo dissimular-se e é justamente isso que, aos
olhos de Heidegger, há de mais perigoso no perigo. À medida que concerne ao próprio ser, o perigo
da essência da técnica não é um perigo qualquer, mas o perigo por excelência ou o perigo supremo.
A composição, enquanto destino do desvelamento, é o perigo e ele já atingiu a essência do homem.
Heidegger traz para a discussão "a palavra" do poeta alemão Friedrich Hölderlin
encontrada nas linhas de seu poema "Patmos":
"Ora, onde mora o perigo
é lá que também cresce
o que salva".

Se verdadeiro este pensamento, será que o extremo perigo que representa a composição coexiste com aquilo que salva? Segundo Heidegger, devemos pensar o conceito de "salvar"
como "chegar à essência a fim de fazê-la aparecer em seu próprio brilho". Ora, se for verdadeira a
palavra de Hölderlin,
(...) então o domínio da com-posição não se poderá exaurir simplesmente porque ela de-põe
a fulguração de todo desencobrimento, não poderá deturpar todo brilho da verdade. Ao
invés, a essência da técnica há de guardar em si a medrança do que salva. (HEIDEGGER,
2001. P. 31)

Então, a discussão sobre a questão da técnica nos leva a necessidade de penetrar ainda
mais na essência da composição, enquanto destino do desencobrimento, para que seu brilho venha
à tona e revele as raízes do perigo e daquilo que salva.
Antes de nos enveredarmos por este caminho buscando uma verdadeira compreensão
do que é a essência de algo, devemos nos perguntar em que sentido está sendo usada a palavra
"essência". Poderíamos nos perguntar que tipo de causação é esse pensamento meditativo da
essência? Heidegger nos lembra que não usamos aqui o corriqueiro uso da tradição do latim quid ou
quidditas; esta é uma definição da essência enquanto causa. Não estamos definindo a essência da
técnica através de generalizações e universalidades de algo técnico como um multímetro ou uma
turbina a vapor; isto é, a com-posição não é a essência genérica da técnica. "A composição se torna
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a essência da técnica, por ser destino de um desencobrimento, nunca, porém, por ser essência, no
sentido de gênero e essentia."27
Assim a noção de técnica passa a ser mais bem compreendida depois deste perguntar
sobre a essencialidade da essência. Heidegger coloca, então, que pela própria necessidade da
definição de técnica exige outra forma de pensar a essência. Isso nos leva a pensar na palavra Wesen
do alemão, empregada como sufixo de essência de algo28. Esta ideia já estava de certo modo
inserida no pensamento de Sócrates e Platão, isto é, tratar a essência das coisas pensando que todo
vigente dura, mas que ao invés de aceitarmos isso categoricamente devemos nos questionar se esta
afirmação realmente nos basta.
Ora, só se pode perceber, como vige a técnica, pela continuidade da duração em que a composição se dá e acontece em sua propriedade, no envio de um descobrimento.
(HEIDEGGER, 2001. P. 33)

Desse modo, a com-posição é algo que dura, pois é certo: ela vige através do envio do
ser, de uma concessão. A exploração, no entanto, é qualquer coisa menos conceder. Somente dura
o que foi concedido. Ora, então, a exploração em si, na sua condição de não ser concedida, não dura,
logo não é essencial. Diferente do uso que a tradição faz de essência, Heidegger propõe aqui uma
definição da essência como envio.
Heidegger chama atenção que mesmo sendo duradoura, na com-posição mora um
perigo extremo. Será ela, então, realmente uma concessão de um envio? Sem dúvida, já que
somente a partir de um conceder é que acontece todo destino de um envio e neste envio está o
perigo e aquilo que salva. O Dasein é o Dasein somente porque acolhe os desígnios do ser, acolhe
seus envios e fará com que ele tenha parte no desencobrimento, parte esta de que carece a
aproximação de desencobrimento. Por sua própria carência, o homem é destinado a apropriar-se da
verdade.
A propiciação, que envia para o desencobrimento de uma maneira ou de outra, é o que salva,
enquanto tal. Pois é o que salva que leva o homem a perceber e a entrar na mais alta
dignidade de sua essência. Uma dignidade que está em proteger e guardar, nesta terra, o
des-encobrimento e, com ele, já cada vez, antes, o encobrimento. (HEIDEGGER, 2001. P. 34)

Desse modo, o pensamento heideggeriano, partindo do questionamento acerca da
técnica e passando pela essencialidade da essência, chega ao que salva, escondido na mais íntima
relação do homem no envio do desencobrimento, a saber, o homem como peça chave em todo
27

HEIDEGGER, 2001. P. 32.
Em algumas exposições de antigos termos alemães, Heidegger chega ao termo fortgewähren empregado por
Goethe como "continuar a conceder", de modo que a ideia de concessão e de perenidade está claramente contida no
termo goetheano.
28
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desencobrimento e encobrimento protegendo e guardando o ser do mundo; o modo em que o
homem interage com a dis-ponibilidade torna clara a responsabilidade dele com o mundo. A
essência da técnica mostra ao homem que não apenas fazemos parte do mundo, mas o que o mundo
carece para guardá-lo e revelar-lhe a essência da verdade. Assim, a vigência da técnica guarda em si
algo surpreendente, aquilo que salva. Lembrando que nosso filósofo reafirma o sentido de salvar
com chegar à essência, a fim de fazê-la aparecer em seu próprio brilho.
Desse modo, pensar a essência da técnica é estar no plano da verdade. Heidegger
mostra, além disso, que existe uma grande ambivalência na essência da técnica já que nela
coexistem o perigo e aquilo que salva: "A essência da técnica é de grande ambiguidade. Uma
ambiguidade que remete para o mistério de todo desencobrimento, isto é, da verdade."29
Enquanto ficarmos com a representação da técnica como um instrumento, tudo o que
restará ao homem será anseio por dominá-la. É preciso pensar a técnica sob a perspectiva de sua
essência enquanto envio30. Ao fazermos isso, experienciamos a ambiguidade e pensamos também
a verdade; é estar movendo-se na ambiguidade, não na univocidade.

***

Assim, Heidegger toma o caminho da causalidade para chegar à essência da técnica
porque é preciso romper com a linguagem metafísica da tradição ao pensá-la. Para dizer o que é
algo, a metafísica tradicional explica simplesmente por causas o que é, segundo Heidegger,
insuficiente para pensar a essência das coisas, pois no caminho acaba por esquecer o ser. Por não
enxergar a diferença ontológica entre ser e ente a metafísica só fez entificar o ser, comprometendo
a penetração do pensamento acerca da essência da coisa. Dá-se aí o erro que Heidegger não quer
incorrer; se queremos pensar a essência da técnica, jamais podemos ter como objetivo chegar à
causalidade da técnica, posto que estaríamos fadados ao mesmo abismo da metafísica e
acabaríamos entificando a essência do ser, não chegando jamais na essência da coisa.
Heidegger, então, chega à essência da técnica que revela uma ambiguidade na qual um
extremo perigo possibilita uma virada para o que salva. Com esta radicalização da questão da
29

HEIDEGGER, 2001. P. 35.
Como está descrito em Caminhos de Floresta: “É apenas a partir da era moderna que esta essência começa a
desenrolar-se como destino da verdade do ente na totalidade, ao passo que, até agora, as suas manifestações
dispersas e as tentativas pontuais se mantinham integradas no extenso domínio da cultura e da civilização.”
HEIDEGGER, 2002, p. 333.
30
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técnica, ele contesta radicalmente também a relação entre o homem e a técnica31. Heidegger diz
que o pensamento é a ação mais simples e mais livre para, primeiramente, entender o que é a
técnica, já que todo ativismo se lança às escuras contra algo que de fato nem entende; ele não
alcança o tamanho do perigo que a técnica guarda inerentemente e nem sabe que é
insignificantemente impotente frente a tal perigo. Do mesmo modo, não sabe que ali está guardado
aquilo que salva. O ativismo, decididamente, é impotente, sobretudo, porque a fonte da técnica não
está no homem.
O que poderíamos apontar como um comportamento privilegiado que possamos ter com a
técnica é o comportamento meditativo e não o ideológico, pois os frutos deste bom relacionamento
estão para além de um benefício contra as mazelas do mundo tecnológico, mas o que está em jogo
é o significado último disso, a saber, a máxima radicalização do esquecimento do ser, do
esvaziamento da relação do homem com o ser, porque este perigo precisa ser extremo. Pelo cúmulo
do esquecimento na história da relação com o ser, e justamente pela autoridade da originalidade
deste evento, é que se prepara para um salto revolucionário a um outro começo, e eis que surge do
extremo perigo aquilo que salva.
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RESUMO: O texto se destina a tecer uma breve interpretação de como Nietzsche percebe e critica
o que chama de “sentimentos morais” no primeiro volume de Humano, Demasiado Humano: como
ele recebe a tradição filosófica denunciando-a em seus idealismos em questões de moralidade; e
como o pensador alemão sugere outras possibilidades imanentes da vida moral. Expõe-se aqui uma
percepção de como as considerações nietzscheanas são elas mesmas interpretações “artísticoperformáticas” de um jogo de valorações que está sempre em curso quando o assunto é a crítica da
moral e de seus “valores” supostamente transcendentes.
PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche. Humano, Demasiado Humano. Moral. Valores.
MORAL TOO MUCH HUMAN
ABSTRACT: The text is intended to provide a brief interpretation of how Nietzsche perceives and
criticizes what he calls "moral feelings" in the first volume of Human, All Too Human: how he
receives the philosophical tradition denouncing it his idealisms on issues of morality; and how the
German thinker suggests other immanent possibilities of moral life. Here we present a perception
of how Nietzsche's considerations are themselves "artistic-performatic" interpretations of a game
of valuations that is always underway when it comes to the critique of morality and its supposedly
transcendent "values".
KEYWORDS: Nietzsche. Human, All Too Human. Moral. Values.
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I.
Em que pese Nietzsche ter dito no Ecce Homo que sua “campanha contra a moral”
(NIETZSCHE, 1995, p.78) tenha se iniciado com Aurora (obra publicada em 1880), e onde, segundo
ele, “a questão da origem dos valores morais é para mim, portanto, uma questão de primeira ordem,
porque condiciona o futuro da humanidade” (NIETZSCHE, 1995, p.79), é lícito dizer, entretanto, que
os começos deste embate com a moralidade ocidental pode ser claramente identificado um pouco
antes em Humano, Demasiado Humano (publicado em 1878). Se Aurora foi o “pontapé inicial”,
Humano foi sua “preparação”; seu “treinamento”; seu escrutínio histórico antecedente de um
pensamento que, em meados dos anos 1870, se encontrava em difícil transição para se libertar,
sobretudo, das influências de Schopenhauer e Wagner.
Esta obra escrita para espíritos livres possui um tom muito diferente ao Nascimento da
Tragédia, p. ex. Bem distante de quaisquer estudos filológicos sobre as origens da tragédia helênica
ou da filosofia pré-socrática (um dos objetos das preleções do filósofo em sua esatdia na Basiléia),
aqui Nietzsche se lança e se experimenta como um crítico da cultura moderna a partir de como esta
se estruturou, lastrada, segundo a visão do filósofo alemão, em pressupostos da tradição metafísica.
Então, arte, politica, religião e moralidade são desnudadas de seus supostos caracteres “naturais”
como “coisas dadas desde sempre”; “incondicionadas”, para serem exibidas em sua condição de
construções longamente geridas nos reveses da história do mundo humano.
Tendo isso em perspectiva, o presente estudo dedica-se, sem pretensões exaustivas, a traçar
alguns contornos da crítica da moral elaborada por Nietzsche em Humano, Demasiado Humano, e
como ela, neste momento, digamos, propedêutico, guarda pretensões que futuramente se
aprofundarão no percurso nietzscheano no que toca à gênese dos valores morais, um dos pontos
nodais de seu pensamento tardio.
Humano, Demasiado Humano, inaugura o que se convencionou chamar de fase intermediária
da filosofia nietzscheana (de 1878 – ano da publicação da obra – a 1882). A este livro somam-se seus
dois complementos: Opiniões e Sentenças Diversas e O Andarilho e sua Sombra; além de Aurora e as
quatro primeiras partes de A Gaia Ciência (a quinta parte só veio a lume na época do Zaratustra).
Para além de cronologias, a gestação de Humano, Demasiado Humano foi bem difícil, posto que
Nietzsche estivesse atravessando um momento de grande conturbação pessoal: se recuperava,
como ele mesmo o afirma no Ecce Homo, do “profundo estranhamento” (NIETZSCHE, 1995, p.72)
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que o 1º Festival de Bayreuth (1876) lhe causara, passando por um processo, digamos, de “assepsia”
a esta experiência intimamente traumática.
E o que o aperreava tanto? No entender de Nietzsche, Richard Wagner se desvirtuara de suas
propostas artísticas originais e se rendido à lógica burguesa do espetáculo, além do fascínio pelos
ideais nacionalistas do Segundo Reich; e, para piorar, a um pietismo religioso tipicamente cristão,
deixando de lado descaradamente os significados dos mitos nórdicos que seriam o suporte
histórico-artístico para a construção de uma cultura e arte à imagem e semelhança da cultura dos
antigos helenos. Com tais esperanças depositadas em Wagner e em um projeto (antes gestado pelos
dois) de renovação cultural do espírito e cultura alemães sendo colocados por terra, isso foi demais
para a sensibilidade pessoal/artístico/filosófica de Nietzsche. Adoeceu, até.
É claro que a mudança de tom de Humano, Demasiado Humano, não se deveu somente a estas
questões de cunho notadamente pessoais/artístico/filosóficos do pensador (que respingou também
na influência, até então muito forte, da filosofia de Schopenhauer; de agora em diante sendo alvo
também de críticas). Se poucos anos antes, naquele “centauro” conhecido como O Nascimento da
Tragédia, Nietzsche postulava como era o modo de ser, viver e a criação artística (em especial a
música e a poesia) dos antigos helenos, com base em seus instintos agonísticos/estéticos: apolíneo
e dionisíaco, entendidos como forças constitutivas das manifestações artísticas que vinha se
desenvolvendo desde a poesia épica dos aedos, passando pela poesia lírica até encontrarem-se e
formando aquela potência avassaladora do ditirambo que foi a base do teatro trágico; mostrando
também como estas pulsões foram covardemente mortas pela poesia racionalizada de Eurípedes,
inspirada na pervertida dialética e estética socráticas, nivelando humanos e deuses, suprimindo a
distância que os separavam; e concluindo com uma declaração (bem panfletária, é verdade) de
esperança no retorno do espírito musical e das pulsões trágicas helênicas para a reforma da cultura
alemã, tendo como carro-chefe o drama musical wagneriano; por outro lado, em Humano,
Demasiado Humano o filósofo alemão dirige “duras observações psicológicas” (NIETZSCHE, 1995,
p.74) às condições históricas, sociais, religiosas, políticas, morais e artísticas. A partir de Humano,
Demasiado Humano, Nietzsche encara tudo no mundo humano sob a égide do devir; “tudo veio-aser; não existem fatos eternos: assim como não existem verdades absolutas. (HH1, 2); fazendo um
grande esforço para se desvencilhar de quaisquer entidades metafísicas que pudessem ser
“garantidas” ou “confirmadas” em sua suposta existência “de fato”. Tudo é humano,
demasiadamente humano.
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Era preciso constituir uma “filosofia histórica” que assegurasse a emergência de um “sentido
histórico” cuja lacuna era o “defeito hereditário de todos os filósofos”, como o pensador alemão
sentencia logo no início de Humano, Demasiado Humano, nos aforismos 1 e 2. Nietzsche percebe
que no humano vige uma multiplicidade de impulsos fisiológicos em constante luta e que estes
impulsos, se avaliados por uma “história da evolução dos organismos e dos conceitos” (HH1, 10), são
a base construtora das complexas construções como a cultura, a arte, a política, as relações sociais
e a ciência, p. ex. Este período intermédio da trajetória nietzscheana transcorre, de acordo com
Mendonça (2012), num tom discursivo antirromântico e antimetafísico.
Nietzsche arrisca-se numa ousada versatilidade criativa para expressar suas inquirições (que
também são impulsos querendo ganhar voz), uma vez que é em Humano, Demasiado Humano que
o filósofo envereda-se na arte de “polir sentenças” em observações psicológicas (HH1, 35), na forma
da escrita de expressão dos afetos e pensamentos em trânsito e em luta que é o aforismo. Por este
expediente estilístico experimental, Nietzsche adentra num plano de criação de perspectivas,
tentando realizar um esforço com vistas a dispor para si mesmo uma linguagem mais própria, para
além das formas do discurso filosófico academicista afeiçoados ao “tratado” que busca a
“universalidade” e à “unidade”. O aforismo flerta descaradamente com a multiplicidade do mundo,
replicando este multiplicidade: dá-lhe voz e corpo compreensivo sem a pretensão de tudo dizer;
fechar; findar; totalizar.
Humano, Demasiado Humano é a escritura de um espírito que se quer livre, tecendo
“conhecimento” em diferentes formas, em vários matizes: se arte, ciência, religião, cultura e moral
não passam de elaborações humanas, demasiado humanas, compostos por uma miríade valores
recheados, encharcados, entumecidos de interesses que nada contém de metafísicos ou
transcendentes, logo não há “conhecimentos desinteressados”, sentidos “ocultos” ou “essenciais”
os quais poderiam ser desvelados e fixados como “fundamentos” imutáveis do mundo, dando-lhe
suas “finalidades” a priori. O conhecimento do mundo e do humano mesmo não passaria de uma
complexa mistura de pensamentos e sentimentos (HH1, 14 e 15), trazendo consigo os resquícios de
uma “interpretação alegóricas e mística” (HH1, 8), atravessado pela “crença na linguagem” (HH1,
11), fruto do “hábito”, de que ela traz em si mesma as verdades das coisas. Em poucas palavras, para
Nietzsche, essa “pintura” que é o mundo, cheio de “vida e experiência”, “está em pleno via a ser, e
por isso não deve ser considerada uma grandeza fixa” (HH1, 16). Logo, o conhecer e o que dele
decorre, resplandece um mundo que é humano, criação... aparência... superfície... pele...
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A tarefa a que Nietzsche se impôs mostra-se, numa primeira visada, como algo desmedido:
um humano a escavar os meandros da história da cultura para denunciar a própria humanidade de
seus alicerces; as proveniências de seus artigos mais amados para ao fim dizer que a compreensão
que possuímos desses artigos tão queridos são fruto de esquecimento, criações hauridas na “paixão,
erro e auto-ilusão” (HH1, 9) e uma desmesurada vontade de verdade, posto que o humano
simplesmente não suporta a ideia de um mundo desprovido de sentido e absolutamente
contingente.
O humano é esse artífice; artesão de sua casa que a constrói e decora de uma maneira tal que
tem a sua cara. Mas padece de uma impressionante amnésia a posteriori, pois esquece quem a
construiu; a face do seu construtor é substituída por outra mais “amigável”; digerível. Artista
esquecido de si, deslumbra-se com o que lhe surge e sente como alumiado fosse pelo “divino”, pelo
“transcendente”, ou algo assim. Tentar mostrar que ele (o humano) foi o construtor de seus “objetos
de culto” é querer provocar uma revolta com consequências até bem previsíveis; porém, explosivas.
Nietzsche as entreviu em maior ou menor grau. Calar-se não lhe pareceu uma opção.
II.
Mas para não sermos tão duros com Nietzsche (ou para evitar também entroniza-lo como um
revolucionário, “profeta”, “santo”, ou um humano eufórico promotor do terror), e longe de buscar
destroçar a moralidade no humano (e aqui já começo a entrar no objeto direto de minha fala), o
filósofo alemão, com o seu toque demolidor de metafísicas, quer apenas mostrar como os valores
que regem as atitudes e valores humanos são exatamente isso: humanos; contingentes;
contextualizados em seu surgimento. Tendo sido criados pelo devir da cultura, podem ser
examinados, mastigados, transformados, recriados, plasmados, etc. A moral não é eterna, mas jogo
perene de valorações em íntima sintonia com o mesmo mundo cultural de onde vem e para onde
retorna sem cessar: a moral se fez e pode se (re)fazer de outros modos. As facetas idealistas e
metafísicas que forneceriam princípios “universais” não são mais garantias onde se fiar a, assim dita,
ação moral do humano.
Dito isso, gostaria aqui de tecer um breve comentário interpretativo da percepção
nietzscheana acerca da moral em Humano, Demasiado Humano: como ele recebe a tradição
denunciando-a em seus idealismos; e como o pensador (ao contrário da opinião superficial
desinformada que crê que Nietzsche nada tem a propor, senão a demolição da cultura) sugere outras
possibilidades imanentes da vida moral. Não tenciono adentrar em mero recenseamento de ideias
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do autor (tarefa incrivelmente maçante), mas perceber em alguns pensamentos de Nietzsche, que
elas mesmas são interpretações de um jogo de valorações que está em curso: o discurso de
nietzscheano sobre a moral não é um julgar isento, porém atravessado pelos mesmos impulsos
sobre os quais fala num “julgar artístico-performático” com as ilusões morais (também elas
performáticas) tornadas dogmatismos e sagradas. Arriscaria dizer que Nietzsche quer reimprimir
movimento (ou seria rememorar?) onde agora tudo se encontra forçosamente rígido. Uma filosofia
crítica que se teceu na solidão como ambiência para se pensar a cultura e seus valores e como sair
deste panorama decadente para uma transvaloração dos valores. Pois como
condição para o seu pensar, a solidão torna possível a Nietzsche distinguir-se dos homens
do presente, diferenciar-se da maneira que têm de avaliar. Assim é que ele se propõe a
criticar a metafísica, a combater a religião cristã, a atacar a moral do ressentimento. Espera
subverter termos comumente empregados; conta desestabilizar modos habituais de
raciocinar; pretende pôr em xeque de forma contundente valores estabelecidos. (MARTON,
2000, p.80-81)

E ele o faz artisticamente. Eis o lugar de onde pretendo interpretar: gestando criações
interpretativas.
Devo dizer que essa tarefa não se faz sem algum mal estar ou mesmo um receio razoável:
poderei (poderemos) ser justo(s) com Nietzsche? Afinal, se trata de uma interpretação sobre uma
interpretação, atentando ao objeto aqui em jogo, mas sem se eximir da responsabilidade dos ditos.
Para dizer melhor, ditos provisórios: os caminhos retóricos podem ser (e são!) muito sedutores e a
gramática (Nietzsche já o percebia muito bem) “preforma” os caminhos do pensamento e do
filosofar que sequer desconfiamos quando adentramos naqueles caminhos, fazendo-nos tecer
novas ilusões que ao fim mostrarão uma enorme tapeçaria de interpretações potencialmente
selvagens do filósofo, jurando nós que se trata de “verdades”, já aqui beirando um discurso
“narcisicamente estabelecido”.
Óbvio, saber disso não reduz os riscos: quando muito, só faz com que sejam assumidos na
condição de “riscos calculados”. Para tanto, tento adotar aqui uma atitude a partir de uma tese de
Rosset (2002) quando diz que uma “verdade filosófica” (e o respectivo discurso que lhe sustenta e
publiciza o pensamento de um filósofo, quem quer que ele seja) é, necessariamente, duvidosa, haja
vista que “o próprio das verdades filosóficas, diferentemente dos outros gêneros de verdade, é
jamais pode invocar tal ‘momento de verdade’”(p.31). Um filósofo e uma proposta interpretativa do
real (seja lá como se entenda essa palavra) não pode se dar ao luxo de esquecer o quão a filosofia,
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ela mesma, é lacunar; aberta; incompleta; cambiante. Há que se precaver contra uma vontade de
“totalidade” ou de torna-se “totalizante”, pois “uma verdade que fosse certa deixaria, por esta razão
mesma, de ser uma verdade filosófica, e que um filósofo que estivesse persuadido da verdade que
propõe deixaria imediatamente de ser um filósofo” (ROSSET, 2002, p.31).
Poderíamos optar por nos entristecermos ou paralizarmso perante um dito assim... A escolha
foi pelo risco. Adiante, a percepção (duvidosa e arriscada) a que me propus.
III.
No capítulo 1 de Humano, Demasiado Humano, Nietzsche coloca as cartas na mesa: em um
mesmo lance mostra o terreno revolvido da tradição metafísica e idealista, denunciando sua nãoeternidade, ilusão e artigo manufaturado pela cultura humana, bem como descreve sua cartaprograma, digamos, de como pretende descortinar aquela tradição (os aforismos de 1 a 10 são eles
mesmos muito emblemáticos dessas pretensões). Ali, o filósofo mostra tanto contra quem pretende
se colocar. Ele mostra a que veio: o pano de fundo e o palco onde os artigos culturais continuamente
se mostram e se transformam pelos movimentos da história, ainda que o humano tenha disso se
esquecido. É preciso, pois, descrever a sutil, porém poderosa, dinâmica de constituição dos valores
humanos, demasiado humanos; tijolos na construção das “tábuas morais” que conhecemos bem.
Nietzsche opta, para tanto, por iniciar uma “Contribuição à História dos Sentimentos Morais”, título
do capítulo 2 de Humano, Demasiado Humano.
A fim de tentar dar conta esta tarefa, o filósofo alemão lança mão para o que ele chamou de
“observações psicológicas”. Todavia, o que ele entende e pratica sob o nome de “psicologia” não é
o mesmo do que se compreende em nossos dias. Em Nietzsche, psicologia não é sinônima de uma
“ciência da consciência subjetiva e, portanto, da subjetividade” (OLIVEIRA, 2009, p.562); está mais
na condição de um instrumento privilegiado e estratégico para dissecar os idealismos metafísicos,
unindo-se a uma história dos sentimentos morais, desembocando, por fim, no desvelar das origens
humanas da construção dos valores; algo que desmantelaria tanto as religiões quanto a moralidade,
se as tomarmos como lastradas em construções metafísicas. Uma psicologia nos moldes
nietzscheanos, aqui em Humano, Demasiado Humano, “remete a uma análise crítica que alia
história, arte e perspectivismo para esboçar uma destruição dos privilégios da consciência e do
dualismo que marcara a compreensão dos fenômenos humanos.” (OLIVEIRA, 2009, p.563). A
centralidade e a importância dadas à consciência (compreendida como uma forma sutil e
especializada de formas linguísticas para fins de sobrevivência da espécie, que pleiteia a
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uniformização da experiência multiforme humana) e a visão do mundo na forma de uma dualidade
(marca onipresente tanto na moral como na filosofia que tenta explicitar o real e tudo que nele está
contido, de que existiriam, ontologicamente falando, duas regiões ou dois mundos: um aparente –
este que habitamos – e outro, perfeito ou melhorado, que seria o mundo “real”) são marcas
remanescentes de idealismos herdados desde o humanismo platônico e/ou cristão; ou de certa
concepção humanista (a tese da dignidade humana) a qual Nietzsche não é um filiado. Se eles forem
biombos que não deixam ver quem ou quê é o humano, necessário derrubar esse anteparo e
desvendar suas proveniências históricas; tarefa desta filosofia e psicologia proposta pelo pensador
alemão.
As linhas traçadas desse incisivo percurso “metodológico” são descritas pelo filósofo no
aforismo 35, 36, 37 e 38 de Humano, Demasiado Humano. Trata-se de uma aguda observação da
vida social. Por que social? Para não se reduzir ou recair numa concepção geral do humano
despregada do mundo concreto; um “humano em-si”; uma ideia puramente idealista e metafísica
que daria suporte a outras explicações do mundo, haja vista que o humano, subsidiado pela moral
“pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração deve ser também a essência e o
coração do mundo” (HH1, 4). Nietzsche segue aqui não concepções prévias de outras filosofias, mas
o olhar incisivo e impertinente dos moralistas franceses, em quem o pensador se espelha: eles
falavam abertamente o que a comunidade humana, com seus valores morais gregários e de fundo
cristão, faz absoluta questão de não ouvir, encobrir e, se possível, esquecer. O caráter desta
“psicologia” é certeiro e é neste ponto que a situação delineada fica perigosa e sufocante: como
poderemos admitir certos fenômenos humanos, que se mostram em sua crueza natural e concreta,
que apontam para outras formas de valores insuspeitas, e ainda querer-poder sustentar outras
concepções valorativas (idealistas) as quais agora correm o risco de cair como escamas secas e
quebradiças se confrontadas com aquelas primeiras? Por outros termos: como ficarmos tranquilos
se nossos valores morais, se submetidos à crítica preconizada por Nietzsche, podem vir a desabar?
Os fenômenos demasiadamente humanos assim vislumbrados dizem respeito a nós; dizem algo da
profundeza de nossas longínquas proveniências históricas. E Nietzsche se encaminha nessa via de
exposição dos sentimentos morais.
O pensador alemão não compra a ideia secularmente difundida e celebrada (também não
comprovada, mas tranquilamente aceita desde o humanismo quinhentista) da crença numa
“natureza humana” bondosa que confia cegamente na capacidade “inata” do humano de “elevar-
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se”. Essa perspectiva despotencializa a salutar qualidade da desconfiança: o humano desconfiado é
alguém que não aceita fácil o discurso ou a postura de outrem que traria, qual uma espécie de “boanova”, uma suposta “verdade inquestionável”. Vige aqui uma relação interessante entre o
desconfiado e o dogmático: aquele retira seu alimento deste. Essa estranha forma dialética seria
precursora do diálogo ou da guerrilha? Ainda mais, ela não parece comportar uma “síntese”
confortável para esse par... Talvez não se chegue a tanto...
Sendo sinônimas para Nietzsche, a observação psicológica e a observação moral mesclam-se
num procedimento que disseca as entranhas históricas e escondidas dos sentimentos morais desde
suas origens. O filósofo percebe que as longas teias argumentativas da tradição filosófica acerca das
motivações e ações humanas provem de ideias de fundo religioso e, mesmo, mitológico, as quais
não fazem mais sentido, segundo ele. Não existe uma “necessidade metafísica” no humano que
justifique deixar na sombra preconceitos em vias de serem trazidos à luz e, por isso, não tematizados
e que o agrilhoam. Jogar luz significa poder mostrar outras perspectivas de existência; outros modos
de ser, potencialmente enriquecedores: significa conhecer; mas conhecer para além de
intelectualismos eivados do espírito “científico” ou das pequenas e prosaicas coisas do cotidiano.
Nietzsche está cônscio de que “conhecer” não é uma mera descrição objetivada do mundo, como se
fosse uma coisa “externa”, “dada”, à espera de quem a represente. O filósofo vislumbra com muita
agudeza as perspectivas humanas (portanto, imanentes; concretas) entranhada nos discursos tanto
das ciências quanto da filosofia. E todos são legítimos se percebidos como criações artísticas,
podendo-se completar, corrigir, refutar, recriar; e, portanto, tecidos pelo pensar e ação humanos
como “farsa”; como “engano”, exalando sua provisoriedade. Tomando em mãos o diagnostico dos
sentimentos morais, talvez aí se possam fazer prognósticos quanto ao devir das criações humanas e
se elas trarão “utilidade ou desvantagem aos homens” (HH1, 38).
Todavia, vejamos antes o diagnóstico histórico da moral, fruto do exame “psicológico”
nietzscheano, compreendida como complexos de sentimentos e pensamentos em curso. E se é um
complexo, trata-se de uma experiência que tem seu palco no corpo, pois é a fonte e o portador das
experiências. Não sendo mera roupagem para um “eu”, o corpo
consiste em impulsos que, agindo e resistindo uns em relação aos outros, fazem surgir
diversas configurações e assumem várias formas de coordenação e conflito, organização e
desintegração. Numa palavra, é um complexo de impulsos em luta permanente. (MARTON,
2009, p.56)
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Pois não é um “eu” que comanda e gerencia a miríade de experiências. De acordo com o
pensamento nietzscheano, é um contrassenso pensar em um “eu” privado, psicológico,
aparentemente uno, ou mesmo como “coisa pensante” sinônima de “alma”, separado e diferente
do corpo. Confundindo-se com a própria noção de corpo, o “eu” na verdade “não passa de
pluralidade de afetos, multiplicidade de impulsos” (MARTON, 2009, p.63) querendo expressar-se. E
se ainda for preciso falar de um “eu”, que seja compreendido, não como uma personagem, porém,
“como palco; em vez de sujeito, aparece enquanto topos” (MARTON, 2009, p.70). Palco e topos de
um si-mesmo (Selbst) sinônimo de corpo, essa Grande Razão em que os sentidos e o próprio
intelecto se subordinam será o terreno em que a moral se formará, seja encontrando vias
decadentes ou fortalecedoras da vida.
IV.
A moral, numa concepção bem abrangente para fins de tão-somente de abrir o campo de
discussão diz respeito a “todo discurso normativo e imperativo que resulta da oposição entre Bem e
Mal, considerados como valores absolutos ou transcendentes: é o conjunto dos nossos deveres. A
moral responde à questão: ‘O que devo fazer?’” (COMTE-SPONVILLE, 2005, p.90). Em primeira
mão, o discurso moral é o discurso dos juízos humanos acerca das coisas e/ou de outros humanos,
impingindo-lhes qualificativos de “bons” ou “maus” a depender de seus efeitos, ou de uma
normatividade “maior”, “transcendente”, que assim os defina e tomada como critério último e
inquestionável de juízo. Como a moral, nesse sentido, toca diretamente nos atos humanos, tanto ao
nível individual quanto social/cultural, ela atravessa ao mesmo tempo o hábito, o temperamento, o
caráter; e também os costumes. (CHAUÍ, 2003). Neste nível, “moral” e “ética” terminam por se
intercambiar, embora seja raro em Nietzsche o uso deste último termo.
Seguindo o fio que vige nas reflexões nietzschianas em Humano, Demasiado Humano, a
observação psicológica dos sentimentos morais recorrentemente incide nos costumes, nos hábitos.
Como este último termo, Nietzsche toca nos atos a muito assimilados por uma comunidade na
forma de comportamentos repetidos ao longo do tempo até que eles fossem, por assim dizer,
“automáticos” nas condutas cotidianas. O humano “acostumou-se” a agir como age, natural e
mecanicamente; e, mais ainda, sem os incômodos encargos da reflexão crítica. A que ser muito
franco aqui: no cotidiano, não podemos atentar o tempo inteiro para os detalhes de cada ação
efetiva que realizamos. Cada um em particular tem que se a ver com suas necessidades diárias, e
pensa-las em seus porquês e finalidades o tempo inteiro seria algo de cansativo. Daí se está falando
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aqui de “automatismos”. Entretanto, esse não-pensar-sobre-o-já-acostumado termina por criar
teorizações especialmente interessantes: o que era, no início, talvez uma espécie de razão que
seguia suas próprias inclinações e desejos sensíveis a partir de solicitações empíricas do mundo
objetivo para dar corpo ao que fazer em cada situação dada, aos poucos o humano (porque
acostumou-se irrefletidamente) foi construindo uma imagem de que os resultados “bons” e “maus”,
de “prazer” ou “desconforto” desta ou daquela ação funcionam por si mesmos dando-lhes
confirmação. Por outros termos: os fins forma sentidos como bons porque são resultantes de ações
boas. O mesmo vale para o que é considerado “mau”. Incisivamente falando: dos hábitos do dia-adia começa-se a gerir a ideia de que a ação segue “leis” ou a “representações” destas. A esse conjunto
de ideias para o agir, foi chamado de “princípios”.
A moralidade, entendida como princípio norteador, não considera mais (ou não considera
mesmo) tanto a utilidade de uma ação, mas os princípios, as motivações intrínsecas ao humano que
o fazem agir (ou não agir) deste ou daquele modo. Esse pensamento típico da tradição filosófica
moral era bem conhecido de Nietzsche. Todavia, seu procedimento de observação psicológica lhe
mostrara que esse caminho do empírico, do contingente para a idealização, tem outras proveniências
menos nobres, porém, decididamente humanas. Neste caso aqui: o hábito repetido por pura
imitação do que se quer parecer, ganha sua contrapartida em um efeito desejado, e termina por
fixar-se. Sob esse desejo de parecer, o comportamento moral tem sua forma acabada num habituarse (HH1, 51). Ele foi assimilado. Esse processo “fingidor” (hipócrita, como Nietzsche diz, usando a
imagem do ator, que em grego significa hypocrités. Cf. BRANDÃO, 2001, p.11) que não se sabe mais
fingidor, é simplesmente fruto do esquecimento.
Bem ao fim do aforismo 92, Nietzsche lança um dito congelante. Ei-lo: “Quão pouco moral
pareceria o mundo sem o esquecimento! Um poeta poderia dizer que Deus instalou o esquecimento
como guardião na soleira do templo da dignidade humana”. Por que “congelante”? O filósofo
alemão mede muito bem o que diz; não usa de meias-palavras e não se perde em floreios inundantes
de termos para dizer o que precisa ser expresso: congela o pensar comum, forçando-o a se
concentrar na obscuridade do dito. Sim, é obscuro, pois a relação entre moralidade e falta de
memória não se entrega fácil ao entendimento instrumental. Nietzsche vem o tempo inteiro
denunciando, em sua análise da moralidade, que a estrutura atual desta (seja no século XIX, até
nossos dias) se baseia no esquecimento de suas origens históricas, humanas: do ato mesmo de
valorar a partir das consequências das ações. Do esquecer advém a abstração e generalidade dos
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valores morais (incluindo aí a secular tese da dignidade inata ao humano) para longe de suas
vantagens momentâneas da vida mundana, alçando-se a uma espécie de “tábua de leis” adotada
pelo gregarismo, dando-lhe suporte para classificar coisas “boas” e “más” “em si”; “honradas”;
“duradouras” e “úteis” (HH1, 94). O habitat intelectual humano teima em distanciar-se da
imediatidade do existir, que lhe parece tão pequeno, fugaz e sem importância. Fica fácil perceber
agora que aquele “templo da dignidade humana” não passaria de um castelo de cartas.
Nietzsche, não aceitando o elevado preço que se paga por esta moralidade “elevada”, percorre
ilusão atrás de ilusão; negação atrás de negação, para rememorar as origens humanas dos valores.
Mostram bem os fortes aforismos 40, 41 e 43, p.ex., em que o filósofo descreve o caráter
eminentemente biológico, naturalista mesmo do humano atestando o quanto este tomou sobre si
(por se presumir como algo muito superior aos animais) uma moral mais severa; que o humano se
vê como alguém mais ou menos imutável em seu caráter (o que Nietzsche nega), fechando as portas
para a possibilidade de se viver “um grande número de indivíduos diversos” na brevidade de sua vida;
e o terrível medo a qualquer coisa que lembre seus aspectos “selvagens”: o cérebro (referência ao
corpo, e não ao espírito ou à inteligência ou ao pensar raciocinante, ou a qualquer artigo descarnado)
é a imagem que Nietzsche toma de empréstimo para declarar que em seus “sulcos e sinuosidades já
não são o leito por onde rola atualmente o curso de nosso sentimento”. É esse esquecimento dos
sentimentos, dos afetos, das pulsões que agem na inconsciência do corporal (tendo o corpo mesmo
como locus onde se desenrolam seus processos fisiopsicológicos) que será o fiel da balança que
Nietzsche usará para adentrar na moralidade compreendida como história de erros de interpretação
e de autoenganos tomados como verdades únicas.
O mundo, pela visão histórica de Nietzsche (mas não no sentido de uma historiografia de fatos
simplesmente dados, passíveis de serem reunidos e organizados linearmente a partir dos critérios
escolhidos pelo historiador), é um locus regido por impulsos interpretativos em luta: percursos
sinuosos, repletos de desvios do que veio-a-ser ou mesmo do que podia-ter-sido. A simples ideia de
uma “essência” única contradiz a si mesma se confrontada com esta vida pulsional multiforme, pois
em Nietzsche, nossas concepções do mundo é um reflexo tornada linguagem das atividades,
também de luta e disputa, que vigoram no corpo. Assim, a mesma ideia de unicidade do ser é
também estendida ao humano, esquecendo a pluralidade dos afetos e pensamentos que se
entrelaçam em complexos mutáveis. Isto posto, imputar responsabilidade e livre-arbítrio ao
humano baseados num suposto caráter ontológico indiviso, não faz sentido: se o humano é um ser

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

121

Moral demasiado humana, pp. 110-126
natural (embora esquecido disso), também nele vigem um ser pluriforme e inquieto. No aforismo
39, Nietzsche explicita bem que uma dimensão ontológica do mundo não é única, mas uma rede de
fios onde se entremeiam acontecimentos passados e presentes. Logo, o que vigora é uma
temporalidade própria: uma temporalidade do devir, que não é só movimento, mas inevitável
transformação e possibilidades que se realizam ou não. E Nietzsche aponta esse aspecto ao ponto
de trazer à baila que qualquer ordenação dos “bens morais” é decidida e fixada pela cultura vigente
e não por perspectivas estritamente morais, isto é, não por princípios transcendentais, não tocados
ou manuseados por mãos humanas (HH1, 42).
Distanciando-se de falas que possam abranger uma grande gama de comportamentos num
raciocínio dedutivo ou que se dedica à busca de princípios norteadores de todo agir, Nietzsche se
aninha junto à “coisas pequenas” de que a ciência deveria se ocupar “mais do que às coisas grandes
e raras” (HH1, 49). Embora “pequenas”, elas espalham efeitos benéficos a longo prazo, pois estes
breves “momentos de satisfação” não deveriam nos fazer esquecer de que toda vida humana é rica,
apesar de seus maiores ou menores dissabores.
Expurgar-se de concepções que não passam de “sombras evanescentes de considerações
erradas sobre o mundo e a vida” (HH1, 56) só se alcança com o conhecer (o que exclui qualquer tipo
de ascese religiosa ou coisa que o valha). Esse conhecimento, que também não se confunde com um
enciclopedismo ou academicismo ou ainda num saber teorético, seria uma espécie de sabedoria
tranquila, ainda que esta se geste com muito desconforto por conta da extirpação daquelas
valorações enganosas a muito arraigadas em nosso espírito; para além de essencialismos em termos
de “maldade” ou “bondade” inatas ao humano, uma vez que Nietzsche se distancia, em sua filosofia,
da tradição de pensamento que se escora na ideia de uma unidade, tanto da consciência como a de
um “eu” pensante, heranças das filosofias da consciência de fundo cartesiano. Tais “núcleos” são os
sustentáculos para outros artigos morais como livre-arbítrio, a responsabilidade pelos próprios atos
ou o altruísmo, que Nietzsche interpreta tão-somente como um desejo por outra coisa que não o
ato abnegado, pois subsiste aí um ou mais “interesses”: deseja-se um ideal, que não poucas vezes, é
o oposto do ato em si, provocando uma auto divisão no humano (HH1, 57); dilema; conflito... Como
vê-lo enquanto uma “centralidade” de espírito ou na capacidade pensante toda coerente?
A moral não é fruto de valores “eternos”, Nietzsche não se cansa de dizer o tempo inteiro.
Entre as inúmeras ilustrações desta tese, ele fala da íntima relação entre memória e imaginação,
com o cumprimento de promessas e a compaixão, respectivamente (HH1, 59), para dizer que o
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intelecto (e não “céu” das Ideias) é uma das origens da moralidade: a inteligência, esta qualidade
característica funcional e adaptativa humana, sustenta modos de agir que corroboram uma
autoimagem de moralidade ou de um suposto bom senso de alguém perante o outro. E os valores
envolvidos, evidentemente, agora são tomados como se tivessem vida própria para longe da
contingente vida humana, surgindo-lhes como transcendentes, como normatividade intemporal.
Mais próximo às coisas humanas (HH1, 99), Nietzsche é taxativo: moralidade é a imputação
de categorias “bom” e “mau” ao humano de acordo com a relação estabelecida com a cultura que
declara quais são as condutas apropriadas, ou não, para seus membros. Assim posto, fica fácil
perceber que a “virtude” é o comportamento adaptado do humano (quase que “natural”) à
comunidade a fim de evitar qualquer tipo de desprazer ou punição por esta mesma comunidade. A
estratégia de sobrevivência que é a evitação traz um bônus: ela mesma já é prazerosa, posto que se
habitua à vida de rebanho. Assim, “bons” e “maus” são aqueles que se coadunam ou confrontam a
tradição comunal de um grupo, promovendo tanto a autoconservação deste, quanto de si mesmos
(HH1, 96). Moral tem sua origem no mundo da vida e segue suas leis primordiais ainda que
esquecidas. Os erros da razão ao se pensar em instituições de valores supramundanos promovem
concepções mais suaves, como num espelho turvo ou torto, para o humano se admirar.
A vaidade, por exemplo, Nietzsche a chama de “a pele da alma” (HH1, 82), pois esconde as
“emoções e paixões” as quais, se dessem as caras, não seriam suportadas pelo humano vaidoso; isto
é, alguém que constrói uma imagem de si e pela a qual encontra contentamento, pois deseja atrair
a “boa opinião alheia” (HH1, 89). Com esta pele, tão sutil quanto forte, o humano, ao mesmo tempo,
se auto engana (já que aquela imagem desenhada é, no fundo, um falseamento) e frui a si mesmo
perante os outros. Descrito nestes termos, o humano que se considera um virtuoso, tal como
conceituado acima, pode se dar o direito de acusar e condenar todo aquele que não vive nos mesmos
moldes que ele: neste caso, é claro, o virtuoso busca sempre um “espelho” para sua moral narcisista
e precária, não tolerando qualquer diferença nas formas de viver/ser/pensar/sentir (HH1, 67), pronto
para contribuir na aniquilação do outro absolutamente diferente. Aqui um dos berços da intolerância
moralmente admitida e, em foro íntimo, corroborada.
V.
Transitar pelas observações nietzscheanas dos sentimentos morais não deixa de suscitar
sentimentos e pensamentos contraditórios: tende-se a concordar ou discordar às vezes com o
filósofo; considerando sempre a pertinência e o alcance de seus disparos. Porém, me parece difícil
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não dar razão a Nietzsche quando ele sustenta (HH1, 102) que, seja como for e na direção de
qualquer fim (ainda que as consequências possam ser desfavoráveis ou francamente maléficas para
o outro), o humano sempre age para seu benefício e para sua autoconservação. Afirmação grave que
exige reflexão continuada acerca dos valores por nós sustentados: o que condicionam as ações; o
que as move e para quais fins elas apontam, deixando de atribuir a Deus ou o Diabo, ou ao “destino”,
ou a “valores superiores”, ou à “fatalidade”, as responsabilidades e direcionamentos das decisões
humanas.
Escreve Nietzsche que a “total irresponsabilidade do homem por seus atos e seu ser é a gota
mais amarga que o homem do conhecimento tem de engolir, se estava habituado a ver na
responsabilidade e no dever a carta de nobreza de sua humanidade” (HH1, 107). O humano é um ser
natural que age por necessidade de autofruição, sendo as ações (e valores) “boas” e “más” diferentes
apenas em grau. Não pode haver censura ou imputação de pensamento e/ou sentimento externos
em uma consciência culpada.
Os caminhos abertos pela psicologia dos sentimentos morais, tal como Nietzsche a
empreendeu e sugere que a realizemos para não nos perdermos em descaminhos metafísicos ou
idealistas, nos dá uma tese dura que sintetiza as descrições realizadas pelo filósofo alemão, nos
colocando contra a parede ao enunciar a necessidade de reconhecimento do “erro”; da ilusão; da
fantasia, do humano ser o artífice de suas concepções do mundo e de seus atos. Retirar de uma
“coisa em si” as significâncias mais importantes da vida como se inscritas fossem em “tábuas da lei”,
perenes, imutáveis (incondicionadas), é incorrer em mais uma ilusão tornada dura, fixa. Uma
“história da gênese do pensamento” (HH1, 16), como sugere Nietzsche, traz para o humano a
responsabilidade do feitio daquilo que crê/julga, ter vindo de outro mundo. Além de, ao fim, fazer
daquela “coisa em si”, alvo de uma “gargalhada homérica: que ela parecia ser tanto, até mesmo
tudo, e na realidade está vazia, vazia de significado” (HH1, 16). Esse “vazio de significado” não é um
beco sem saída: aqui se nutre a possibilidade de ir na contramão do que se espera dentro de uma
tradição ou de posicionamentos baseados somente na autoridade, trazendo consigo “o espírito da
busca da verdade” (HH1, 225). Mas não é isso mesmo um tipo de espírito forte que Nietzsche
gostaria de fazer surgir no mundo e na cultura, e para quem Humano, Demasiado Humano é
dedicado, a saber, o espírito livre?
Por oposição aos “espíritos cativos”, o espírito livre, sendo a exceção, pensa e age de modo
diverso do que se esperaria dele, buscando impetuosamente conhecimento e chegando a verdades
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pela via da imoralidade, rejeitando a fé que não pede razões e que se perpetua por hábito (HH1, 225
e 226). O espírito livre se encontra longe de se pautar por princípios lastrados em utilidade pessoal,
tendo se libertado, não sem esforço, de uma educação que, no geral, enforma os humanos a
vincularem-se o máximo possível ao que já existe e ser “repetição” uns dos outros (HH1, 227 e 228).
Pode parecer que o espírito livre vive e fala a partir de uma total irresponsabilidade moral, e
que se veem como estando num patamar “melhor” que os espíritos cativos. Diz-nos Nietzsche que
“não é próprio da essência do espírito livre ter opiniões mais corretas, mas sim ter se libertado da
tradição” (HH1, 225). Os princípios pelos quais se regem não lhe surgem nem a priori, mas pela
inquirição dos idealismos e moralidade vigente na cultura, agrilhoando o humano em dogmas que
os fazem cativos e pragmáticos em seu pensar/agir. O espírito livre é um andarilho que percebeu um
dia ser muito pouco (ou comum e vulgar mesmo) viver num ponto de conforto onde tudo o que dura,
o que não importuna, o que lhe traz vantagens, e o que foi conseguido à custa de sacrifícios eram as
únicas coisas que importavam.
Então, no que toca à moral, não significa que Nietzsche propõe a anarquia total no trato mútuo
entre os humanos: ele sugere que o conhecimento (não a moralidade ou a religião, de resto
comprometidas com a tradição e a autoridade) mais profundo das raízes históricas dos valores (não
se esquecendo de que a moral veio-a-ser; sempre esteve e está em fluxo oscilante) fará transitar de
uma moralidade de hábito e fé, para uma sabedoria onde um “novo homem” seria mais
compreensivo e crítico, do que um inquisidor de si e dos outros; um espírito que abrange com o olhar
o mundo, movido por uma consciência leve e inocente de busca da verdade, e não por culpa. Um
humano que aprende a procurar outros valores e decide celebrar a vida, e não condená-la.
Nietzsche, aqui em Humano, Demasiado Humano, ainda está longe de embrenhar-se na
crítica do valor dos valores morais; longe da ideia do super-homem, do eterno retorno ou da
transvaloração de todos os valores. Mas os inícios daquilo que será a radicalidade de seu
pensamento acerca da moralidade e seus tentáculos em vários níveis da cultura já se encontra aqui
nesta obra, divisor de águas em seu pensar/experienciar/filosofar.
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O BELO EM
SCHOPENHAUER
Luiz Diego Barbosa Nunes1

RESUMO: A presente pesquisa abordará a importância filosófica do belo, a partir da filosofia de
Arthur Schopenhauer (1788–1860), na obra O Mundo como Vontade e como Representação (1819).
Nesta obra, aparecem os conceitos de “Vontade” e “gênio”, e a hierarquia das artes é apresentada.
A música é completamente separada de todas as outras artes, e assume um papel de extrema
relevância na filosofia de Schopenhauer, pois comunica imediatamente a essência universal do
mundo. Se em Schopenhauer é onde se encontra a noção pessimista do mundo, é na arte que se
torna possível um conhecimento nítido e livre do princípio de razão.
PALAVRAS-CHAVE: Gênio; Vontade; Representação; Arte; Metafísica do belo.
ABSTRACT: The present research will address the philosophical importance of the beautiful, from
the philosophy of Arthur Schopenhauer (1788-1860), in the work The World as Will and
Representation (1819). In this work, the concepts of "Will" and "genius" appear, and the hierarchy of
the arts is presented. Music is completely separated from all other arts, and assumes a role of extreme
relevance in Schopenhauer's philosophy, for it immediately communicates the universal essence of
the world. If in Schopenhauer is where the pessimistic notion of the world is found, it is in art that a
clear and free knowledge of the principle of reason becomes possible.
KEYWORDS: Genius; Will; Representation; Art; Metaphysics of the beautiful.
INTRODUÇÃO
A metafísica do belo é uma das partes que compõe O mundo como vontade e como
representação2, E pela importância que é dada na obra, encontra-se em um ponto alto do seu
pensamento, e, por isso, podemos dizer, trata-se de uma parte importante da filosofia de
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Schopenhauer, pois, segundo ele, é o caminho mais assegurado para se compreender a essência do
mundo, pois apresenta uma realidade para além do fenômeno que aparece aos olhos do sujeito.
Deste modo, a arte, na metafísica do belo, proporciona um alívio para o estado do
sofrimento, pois, para Schopenhauer, a contemplação estética do belo constitui uma forma
privilegiada de conhecimento, o conhecimento das Ideias3. E se pensarmos no campo da arte em
Schopenhauer, veremos que ele a define como “exposição de Ideias”, que em outras palavras pode
ser dito do modo de consideração das coisas como independente do princípio de razão4.
1. A REPRESENTAÇÃO EM GERAL
“O mundo é minha representação”. Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser que
vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la à consciência refletida e abstrata. E
de fato o faz. Então nele aparece a clarividência filosófica. 5

Como é possível a partir dos dados imediatos da experiência alcançar a compreensão do em
si do mundo se, neste caso, ele é mera representação? De acordo com o pensamento
schopenhaueriano, considerar o mundo somente como representação, é unilateral, resultado de
uma abstração. Esse mundo como representação (Vostellung) é composto de duas metades
necessárias e inseparáveis: o sujeito6 e o objeto7, isso significa que o mundo existe como um objeto
em relação a um sujeito, ou seja, como um sujeito que pressupõe o objeto. E também, o sujeito e o
objeto consistem como duas metades essenciais e inseparáveis que formam a representação, de tal
forma que “(...) cada uma delas possui significação e existência apenas por e para a outra, cada uma
existe com a outra e desaparece com ela”8. Nesse pensamento, o filósofo nos conduz a uma
experiência em primeira instância do conhecimento do mundo, a condição empírica do
conhecimento, aquilo que ele denomina de princípio de razão, pelo qual conhecemos o mundo a
partir do tempo, espaço e da causalidade, as três formas da representação. Tempo, o espaço e a

3

São formas atemporais, imutáveis e permanente, e também anteriores ao princípio de razão. Além do mais,
Schopenhauer deixa entendido a noção de Ideia como significação originária e autêntica estabelecida por Platão
(SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e como representação, p. 191).
4
Em uma nota, Jair Barboza esclarece: “o princípio de razão – nibil est sine ratione cur postus sit, quam non sit, ‘(...) nada
é sem uma razão pela qual é’, e que se aplica à totalidade dos fenômenos, possui, segundo Schopenhauer, quatro raízes.
Daí o tema da tese de seu doutorado: Sobre a quádrupla raíz do princípio de razão suficiente. As suas raízes são: I ‘princípio
de razão de devir’: a ele está submetida às representações da realidade, isto é, da experiência possível; II ‘princípio de
razão do conhecer’: a ele estão submetidas às representações de representações, isto é, os conceitos; III ‘princípio de
razão de ser’ (aqui mencionado): a ele estão submetidas à parte formal das representações, isto é, as intuições das
formas do sentido externo e interno dadas a priori, o espaço e o tempo; IV ‘princípio de razão de agir’: a ele está
submetido o sujeito do querer, isto é, o seu agir conforme a lei de motivação” (SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como
vontade e como representação,, p. 48)
5
Ibidem. p. 43
6
“Aquele que tudo conhece, mas não é conhecido por ninguém, é o sujeito. Este é, por conseguinte, o sustentáculo do
mundo, a condição universal e sempre pressuposta de tudo o que aparece de todo objeto, pois tudo o que existe, existe
para o sujeito. Cada um encontra-se a si mesmo como esse sujeito, todavia, somente na medida em que conhece, não
na medida em que é objeto do conhecimento” (Ibidem. p. 45).
7
“O objeto, contudo, já é o seu corpo, que, desse ponto de vista, também denominamos representação. Pois o corpo é
objeto entre objetos e está submetido à lei deles, embora não seja objeto imediato. Ele encontra-se, como todos os
objetos da intuição, nas formas de todo conhecer, no tempo e no espaço, mediante os quais se dá a pluralidade” (Ibidem.
p. 45).
8
Ibidem. p. 46
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causalidade constituem as formas de todo objeto, que residem a priori na consciência do sujeito, e
condicionam a experiência do indivíduo.
Trate-se de Maia, o véu da ilusão, que envolve os olhos dos mortais, deixando-lhes ver um
mundo do qual não se pode falar que é nem que não é, pois assemelha-se ao sonho, ou ao
reflexo do sol sobre a areia tomando a distância pelo andarilho como água, ou ao pedaço de
corda no chão que ele toma como uma serpente.9

É diante desta metáfora do pensamento hindu que Schopenhauer nos faz
emblematicamente considerar sua exposição sobre o mundo, é o nosso mundo: plural,
multifacetado e determinado, que vem submetido ao princípio de razão. E nisso consiste toda a
barreira do conhecimento do em si do mundo, ou seja, um obstáculo para a verdadeira realidade.
No âmbito da representação submetida ao princípio de razão, ainda, diz-nos Schopenhauer, acerca
do espaço, do tempo e da matéria:
No mero espaço o mundo seria rígido e imóvel: nenhuma sucessão, nenhuma mudança,
nenhum fazer-efeito; com a supressão do fazer-efeito também seria suprimida a
representação da matéria. No mero tempo, por sua vez, tudo seria fugidio: nenhuma
permanência, nenhuma coexistência e, por conseguinte, nada de simultâneo, portanto
nenhuma duração; logo, também nenhuma matéria. Apenas pela união de tempo e espaço
surge à matéria, vale dizer, a possibilidade da simultaneidade e, com isso, duração;
mediante esta, a permanência da substância a despeito da mudança de seus estados. 10

Tempo e espaço consiste em ter ação sobre a matéria11, ou seja, na causalidade, isso se dá
porque de fato a matéria reside no fazer-efeito12. Desse modo, Schopenhauer afirma que “(...) o ser
da matéria tem como o fazer-efeito, e que nenhum outro ser lhe é pensável e possível”13

9

Ibidem. p. 49
Ibidem. p. 52
11
Queremos chamar a atenção do leitor para uma breve observação: de fato, o pensamento de Schopenhauer pode ser
facilmente ligado ao de Platão em determinados pontos, como o mesmo alude e como podemos identificar com
demasiada facilidade em sua obra (principalmente nos Livros II e III de O Mundo), contudo, o leitor já introduzido na
“história da filosofia ocidental” poderia facilmente ser levado a acreditar, equivocadamente, que Schopenhauer seria de
certa forma, um opositor do primado da filosofia aristotélica. Contudo, no que é relativo ao conceito ambíguo de matéria
em Schopenhauer (Stoff/Materie), o mesmo, segundo nossa interpretação, se aproxima bastante do pensamento de
Aristóteles (ver BRANDÃO. A Concepção de Matéria na Obra de Schopenhauer, especificamente os capítulos I e II), mais
do que o de Platão (principalmente no Livro I de O Mundo). Acerca do conceito de matéria e suas diferenciações segundo
Schopenhauer, ver § 42, §73 e nota de rodapé 2, do §77 dos Parerga (presente em: SCHOPENHAUER. Sobre a Filosofia e
seu Método) e também os Complementos aos livros I e II de O Mundo (presentes em: SCHOPENHAUER. El mundo como
Volutad y representación) e, como o próprio autor nos remete e indica: “A origem da representação da matéria em geral,
como a portadora objetiva de todas as propriedades, embora destituída de toda propriedade, eu expus primeiramente
em minha obra principal (v. 1, p. 9) e depois de modo mais claro e preciso na segunda edição de minha dissertação Sobre
o princípio de razão, §21, p. 77, e a menciono aqui para que não se perca de vista essa teoria nova e essencial à minha
filosofia” (SCHOPENHAUER. Sobre a filosofia e seu método, p. 153).
12
O fazer-efeito tem como a consequência da ação de qualquer objeto material sobre um outro, e só é conhecido na
medida em que este agora age diferentemente de antes sobre o objeto imediato, e consiste apenas nisso. Causa e efeito,
portanto, são a essência inteira da matéria. Seu ser é seu fazer-efeito (SCHOPENHAUER. O mundo como vontade e como
representação, p. 50).
13
Ibidem. p. 50
10
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Portanto, esse fazer-efeito preenche o tempo e o espaço, que por fim tem uma ação no
objeto imediato, ou seja, nele mesmo, na sua essência, que é a matéria.
O que o olho, o ouvido e a mão sentem não é intuição; são meros dados. Só quando o
entendimento passa do efeito à causa é que o mundo aparece como intuição, estendido no
espaço, alterando-se segundo a figura, permanecendo em todo o tempo segundo a matéria,
pois o entendimento une espaço e tempo na representação da MATÉRIA, isto é, propriedade
do fazer efeito.14

Schopenhauer não mais identifica o homem como um ser unicamente racional, que é movido
pela razão, mas sim um ser movido pela Vontade, e por isso ele questiona o valor do conhecimento
abstrato. A razão não é mais confiável, ela necessita dos conceitos para construir o conhecimento e
conceitos não conseguem apreender a realidade de cada coisa em sua particularidade. Desta forma
ele aponta a intuição como forma mais pura de conhecer a realidade objetiva. Ela é um
conhecimento instantâneo e imediato desprovido de conceitos e de qualquer forma de julgamento:
Durante o tempo em que nos mantemos intuindo de modo puro, tudo é claro, firme, certo.
Inexistem perguntas, dúvidas, erros. Não se quer ir além, não se pode ir além; sentimos
calma no intuir, satisfação no presente. A intuição se basta a si mesma. Por conseguinte,
tudo o que se origina puramente dela e a ela permanece fiel, como autêntica obra de arte,
nunca pode ser falso ou contradito pelo tempo, pois lá não há opinião alguma, mas a coisa
mesma. No entanto, junto com o conhecimento abstrato, com a razão, dúvida e erro entram
em cena no domínio teórico, cuidado e remorso no prático. 15

A intuição é o primeiro contato da mente com a coisa, ela representa a imagem da coisa na
mente, sem nenhum julgamento. Nesse sentido, é desprovida de conceitos, pois esta imagem é
capitada a partir do próprio objeto. Schopenhauer também afirma que: “(...) toda intuição não é
somente sensual”, mas para a sua concepção de filosofia é também intelectual, “isso nada mais é
que o puro conhecimento do entendimento da causa a partir do efeito”. Devido o conhecimento de
causalidade depender da experiência, poderia sugerir que Schopenhauer cai em uma espécie de
ceticismo de Hume, o que de fato Schopenhauer discordava. Nesse sentido, o que tem como
característico na intuição é o fato do conhecimento da causa depender por completo do domínio a
posteriori. Portanto, o princípio de razão que é concebido como princípio da cognição é a priori no
sujeito, por isso:
A essência íntima do mundo, a coisa-em-si, que jamais pode ser encontrada pelo fio
condutor do princípio de razão, mas tudo a que conduz é sempre dependente e relativo
sempre no fenômeno, não coisa-em-si.16

Entretanto, a aplicação de tal princípio à coisa-em-si, restringindo seu uso para as formas
de conhecer relativas ao mundo fenomênico, acaba por não oferecer alternativa para ultrapassar os
fenômenos. Partindo desta, para chegar neste outro lado do mundo que é identificado pelo conceito
de Vontade, ou a coisa-em-si, é necessário uma conexão entre a experiência externa e a interna.
Assim, o ponto de partida do conhecimento metafísico se encontra nessa encruzilhada entre as
experiências externa e interna que, segundo Schopenhauer, é o próprio corpo.

14

Ibidem. p. 54
Ibidem. p. 81
16
SCHOPENHAUER. O mundo como vontade e como representação, p. 78
15
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Porém, enquanto isto não é provado, não temos razão alguma para estancar a nós mesmos
a mais rica de todas as fontes de conhecimento, a experiência interna e externa, e operar
unicamente com formas vazias de conteúdo. Digo, por isso, que a solução do enigma do
mundo tem de provir da compreensão do mundo mesmo; que, portanto, a tarefa da
metafísica não é sobrevoar a experiência na qual o mundo existe, mas compreendê-la a
partir de seu fundamento, na medida em que a experiência, externa e interna, é certamente
a fonte principal de todo conhecimento; que, em consequência, a solução do enigma do
mundo só é possível através da conexão adequada, e executada no ponto certo, entre
experiência externa e interna, e pela ligação, por aí efetuada, dessas duas fontes tão
heterogêneas de conhecimento.17

Desta sorte, é interessante que entre em cena a Vontade: a Vontade é um conceito central
para compreender a filosofia schopenhaueriana, podendo dizer que a Vontade é uma mola
propulsora da existência no mundo. A Vontade é, contudo, insaciável, logo, a fonte de todo
sofrimento18. A Vontade é aquilo que Kant denominou como coisa-em-si, completamente
independente de seus fenômenos, é livre das formas da representação.
As formas referentes ao par sujeito-objeto são a sua própria objetidade, portanto fenômenos
da coisa-em-si. Assim, Schopenhauer afirma que somente no tempo e espaço aquilo que é uno é
conhecido como múltiplo para o indivíduo. A Vontade mesma é sem razão, ou seja, a ela não cabe
nenhum “por que”, nenhuma causa, pois a ela é totalmente desprovida de fundamento, “um
abismo”19. Nessa perspectiva, os dados sensoriais são fornecidos pela mediação do corpo, no que
consiste a realidade empírica do sujeito.
Ao encontrar no corpo o lugar propício para a elaboração do conhecimento metafísico,
Schopenhauer “(...) introduz modulações até então impensáveis no pós-kantismo, mediante um
forte acento fisiológico de seu pensamento”20. O corpo, portanto, é conhecido pelo sujeito do
conhecimento de duas maneiras totalmente características, uma na representação intuitiva do
entendimento, e outra na qual ele é conhecido imediatamente e independente do princípio de razão,
isto é, como vontade. Neste sentido, Schopenhauer afirma que “(...) a vontade é o conhecimento a
priori do corpo, e o corpo é o conhecimento a posteriori da vontade”21.
Pode-se dizer que a filosofia de Schopenhauer em O mundo trata nos dois primeiros livros do
conhecimento da representação e da vontade submetidos ao princípio de razão, e nos dois últimos
livros (estética e ética) da representação e da Vontade do ponto de vista desatado do referido
princípio. Nesse sentido, assim como o mundo, o corpo também pode ser interpretado como
representação e Vontade, como representação ele é regido pelas leis do princípio de razão suficiente
que regem todos os objetos fenomênicos. Por outro lado, corpo pode ser visto como o lugar no qual
a Vontade enquanto essência pode se expressar, podendo ser conhecida através de suas ações. A
chave para a conexão entre ética e metafísica é justamente o corpo que possui um duplo estatuto,
17

Ibidem. p. 538
Para Schopenhauer os homens são manipulados como fios de marionetes, nesse sentido, esses fios invisíveis ele o
chama de Vontade, uma força incontrolável que segundo Schopenhauer move o mundo. Desse modo, o homem está
sujeito a essa força cega e universal da Vontade, pois, é um querer irracional e inconsciente, sem ordem nem objetivo,
que domina e transforma o mundo num absurdo cruel e doloroso (ARAMAYO. Para leer a schopenhauer. p. 118).
19
BARBOZA. A metafísica do belo de Arthur Schopenhauer, p. 51.
20
Ibidem. p. 103
21
Schopenhauer, A. O mundo como vontade e como representação, p. 156
18
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ora sendo considerado como objeto entre objetos, ora sendo objetidade da vontade, tornando
possível esse translado. Vale lembrar que o corpo é o ponto central de Schopenhauer, e o
investigador filosófico não é, segundo ele, uma:
(...) cabeça de anjo alada destituída de corpo. Contudo, ele [o investigador] mesmo se
enraíza neste mundo, encontra-se nele como INDIVIDUO, isto é, seu conhecimento,
sustentáculo condicionante do mundo inteiro como representação, é no todo intermediado
por um corpo, cujas afecções, como se mostrou, são para o entendimento o ponto de partida
da intuição do mundo.22

A coisa-em-si kantiana é a Vontade, mas a Vontade, para Schopenhauer, está no mundo,
ela é imanente. Assim, a Vontade se origina na experiência interna e externa, tendo como “ponto
certo” o corpo23. Nesse sentido, como fonte de conhecimento, o corpo mostra a especificidade da
teoria do conhecimento schopenhaueriana, uma vez que, segundo ele, apesar do nosso corpo ser
para nós objeto da percepção e do pensamento, existe outra relação mais íntima que mantemos
com ele, através de nossas ações e movimentos. Nesse sentido, a experiência de mundo nos revela
algo diferente, algo que está na raiz de nossa existência interior, que nos impulsiona a desejar e a
agir em busca de satisfação incessantemente. Esse aspecto desiderativo é a Vontade, que está
presente em todos os entes da natureza.
Mas como seria um conhecimento que não mais fosse sugestionado por uma malha relativa
ao véu, experiência do conhecimento empírico descrito no começo do livro I de O mundo? Para
Schopenhauer, através da apreensão do belo na natureza e na arte se daria a resposta de tal enigma,
eis a contemplação estética.

2 A HIERARQUIA DAS ARTES EM SCHOPENHAUER
Schopenhauer considera que a experiência com a arte acompanha o conhecimento de Ideias,
graus de objetivação da Vontade, são as “objetidades” mais adequadas da Vontade24. Esse âmbito
possibilitaria pensar em uma ontologia na sua filosofia, se fizermos o comparativo às Ideias de
Platão, pois elas são o próprio ser das coisas, mas, para Schopenhauer, ainda não a Vontade em si.
Para Schopenhauer, inspirado pela filosofia platônica, as artes expõem Ideias, no sentido em que
representam a realidade em meio à pluralidade. Resulta dessa experiência um conhecimento puro,
isto é, um conhecimento seguro das Ideias, resultante da contemplação estética e artística.
Na concepção metafísica do belo, a contemplação estética é um consolo para o sofrimento,
pois destitui momentaneamente o indivíduo da vontade individual e, portanto, da escravidão de
seus desejos e afetos. Desse modo, na contemplação da arte o homem passa do estado de ator para
o de expectador, esse não age mais no mundo, segundo Schopenhauer, mas apenas o contempla.
Nesse sentido, Schopenhauer constrói a hierarquia das artes na metafísica do belo com base no
22

Ibidem. p. 156

23

Ibidem. p. 538
SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e como representação, p. 247

24
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critério de exposição das Ideias. Também é tema de sua metafísica do belo o sublime, tema da
filosofia kantiana. Em Kant, o que difere fundamentalmente o belo do sublime é a ideia de infinito,
pois Kant vê a presença suprassensível na base do juízo de gosto, ou seja, um juízo estético que
aproxima bastante do em si, embora não o positive.
Diferentemente de Kant, para Schopenhauer a arte é uma forma privilegiada de
conhecimento intuitivo do mundo, pois arranca o objeto das relações e o torna um representante do
todo, em outras palavras, retira o objeto de contemplação do curso do mundo e o isola diante do
sujeito, que agora se torna um puro sujeito do conhecimento.
Na filosofia schopenhaueriana, além das artes das quais o filósofo estabelece uma hierarquia,
arquitetura, escultura, pintura e poesia, há também a música, que está fora dela, pois se encontra
por inteiro separada em relação às demais artes, enquanto linguagem universal e imediata da
vontade como coisa em si. Na escultura, o artista tem o intuito de mostrar a simetria das partes da
figura esculpida, desta forma, ela age na imitação da natureza a partir de seu modo primordial,
transformando em beleza esculpida, dando a ela um sentido novo. Entretanto, contemplado e
contemplador, ambos, podem gozar de uma mesma beleza da qual a Vontade se apresenta.
Na poesia, são revelados para o homem os sentimentos independentes do tempo em que lhe
é apresentado. Não existe um tempo limite para as emoções sentidas pelo o artista ou
contemplador, ou seja, independe do tempo em que as obras poéticas serão observadas, terão a
mesma emoção e poderão ser vividas nas mesmas circunstâncias da obra quando produzida. A
poesia é a representação da humanidade, e ela se divide entre a tragédia e a comédia. A comédia
mostra os sofrimentos humanos como algo momentâneo, e nos coloca a viver no animado. Por fim,
apesar da dor e sofrimento, tudo termina na alegria, com sucesso. No entanto, em contraponto,
existe a tragédia, que é retratada como a dor e a angústia. Atragédia procura observar cada vez mais
intensamente tudo o que é falho e imperfeito, e como a humanidade caminha cada vez mais para a
miséria. A arquitetura lida com as ideias naturais dos elementos tais como: luz, gravidade,
resistência. E nesse sentido, ela é à base da pirâmide da hierarquia. Deste modo, a arquitetura vai
evocar no homem uma busca cada vez mais intensa de se entender a luta entre a gravidade e a
rigidez, proporcionando assim a relação entre os contrários e a sutileza dos detalhes feitos com
materiais de grande rigidez . Schopenhauer fez inúmeras viagens em sua juventude, e nesse período
observou muito da qual notou a importância dos mais variados tipos de climas, e as variações de
luzes específicas nos contornos das construções. Também percebeu a variação das temperaturas
dentro das construções arquitetônicas e seus extremos entre os lugares mais frios e lugares com a
ambiência menos gélida. Portanto, na contemplação da bela arquitetura, saímos do mundo
temporal, em que desaparece a pluralidade, e a unidade cósmica é restabelecida.
A pintura, para Schopenhauer, é algo particular, é como um processo histórico que é
contado a partir da representação artística que ali expõe. Assim, fica a maneira de expressão da
demonstração de espaço, tempo, sociedade e história, ou seja, pode-se chegar a compreender os
costumes, pensamentos e muito do que viveu certo povo em certa época. A pintura expressa
profundamente à ideia de humanidade, e a partir daí que se desdobram suas ações. Nesse sentido,
é a partir da representação pictórica que a humanidade pode ser conhecida de forma mais
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adequada, e é exatamente aí em que reside a perfeição da pintura, a qual traduz de maneira mais
explícita a essência da vida.
A música, o ponto crucial da metafísica do belo, é para Schopenhauer a principal expressão
artística, a mais profunda objetivação da Vontade na arte. Esta é uma arte isolada das outras, não é
cópia ou mera reprodução de algo, ela desperta no homem sua mais profunda essência. Ela é uma
“linguagem universal”25, comum a todos, que se apresenta de modo tão claro e distinto a ponto de
todos compreenderem imediatamente, sem representação, além da própria intuição. Dessa
maneira, a música vai direto à essência, fala da coisa em si, o que leva a uma perfeita conexão
harmônica cósmica, expressa na tensão entre alegria e solidão.
É importante salientar que a música traz a verdadeira inspiração, tendo o compositor como
aquele que revela toda uma sabedoria mais profunda, com a essência do mundo e do homem, em
uma sintonia íntima entre contemplador, artista e arte, completamente livre de qualquer
intencionalidade consciente. Nesse sentido, não há outra arte que comova mais diretamente, mais
profundamente, porque também não há outra que revele mais diretamente e mais profundamente
a verdadeira natureza do mundo.
Portanto, a música é uma linguagem íntima, uma linguagem que expressa o ser íntimo,
porque, em sua universalidade, expõe a profundidade do sentimento. Deste modo, a música não é
como todas as outras artes, uma manifestação das Ideias ou graus de objetivação da vontade, mas
da própria Vontade. A música fala do núcleo metafísico do mundo de forma imediata, ela esclarece
o enigma do mundo. Pois a música não representa o sentimento fenomenal, mas um sentimento
puro, pelo o qual exprime emoções da própria Vontade.

3 UM BREVE RELATO ESTÉTICO DE SCHOPENHAUER
Em meio ao caos e o sofrimento da vida, Schopenhauer nos apresenta sua metafísica do belo
e a contemplação estética, que resulta no fio de esperança, em meio às determinações da existência.
O conhecimento estético provém de uma intuição estética, e a genialidade26 é a aptidão do indivíduo
genial para manter-se em estado de intuição pura, abstraindo-se do princípio de razão, isto é,
espaço, tempo e causalidade. Além disso, o gênio é a capacidade em livrar-se das motivações e do
domínio da Vontade sobre o conhecimento. Portanto, a genialidade é a realização de um
conhecimento puro, e para o gênio é essencial a sua imaginação, elemento que é indispensável ao
gênio sendo a arte um conhecimento intuitivo das ideias. Nessa perspectiva, com a genialidade o
artista empresta os olhos para a humanidade.

25

SCHOPENHAUER. O mundo como vontade e como representação, p. 344

26

Na exposição da filosofia de Schopenhauer, o “gênio” consiste na capacidade de conhecer independente do princípio
de razão, isto é, o conhecimento das suas ideias.
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O artista nos permite olhar para o mundo mediante os seus olhos. Que ele possua tais olhos
a desvelar-lhe o essencial das coisas, independentemente de suas relações, eis aí
precisamente o dom do gênio, o que lhe é inato. 27

A função da imaginação nesse processo é permitir que o gênio não permaneça restrito à ideia dos
objetos que lhe são efetivamente presentes e estenda seu horizonte para além da experiência
pessoal, as imagens de que a vida pode oferecer. O gênio então consiste em uma ação livre do
intelecto, liberto do serviço da vontade através de uma intuição pura, permitindo que o gênio atinja
um alto grau de objetidade e, assim, possa conhecer a essência das coisas, ainda que
momentaneamente. Por isso, a experiência com a arte é privilegiada em Schopenhauer, bem como
a figura do artista no mundo. Apesar disso, Schopenhauer afirma que mesmo os homens que não
são gênios têm a capacidade de contemplar a natureza e as obras de arte que são produções do
gênio. O indivíduo comum e o gênio, ambos, possuem essa capacidade, da contemplação, e
recebem as mesmas impressões do mundo externo, todavia em graus distintos28. O indivíduo genial
é dotado de um excedente da faculdade de conhecimento29. Segundo Schopenhauer, esse
excedente da faculdade de conhecer pode tomar duas orientações, excludentes entre si: a
orientação objetiva, quando ele se torna livre da servidão da vontade, ou a orientação subjetiva,
ocasião em que o excedente se coloca a serviço da vontade individual.
Segundo Schopenhauer, ver o universal no particular é precisamente a característica do
gênio. Por ter a capacidade de conhecimento elevado, o gênio possui a vantagem do estado de
contemplação, nos momentos de inspiração em que produz suas obras.
Sendo assim, o gênio consegue se sobressair de melhor forma em relação ao querer, e, assim,
ter certa vantagem sobre os demais seres, pois, mesmo que em alguns momentos, ele se encontra
livre da vontade e do sofrimento, enquanto os outros ainda estão submissos ao querer. Lembrando
que a genialidade, para Schopenhauer, é uma capacidade, e não coincide exatamente com o artista.
Além disso, se a faculdade do conhecimento representa para o gênio, por um lado, uma vantagem,
pois livra momentaneamente da vontade e do sofrimento, por outro pode ocorrer uma
desvantagem, na medida em que torna excessivamente afetado pela Vontade, ou seja, afetado
diretamente em sua sensibilidade, o que torna a vida do homem genial extremada, diferente dos
homens comuns30.
De fato, ocorre que o gênio sofre mais do que os homens comuns, já que o mesmo está preso
à sua individualidade e ao seu querer, mas o que ele quer não é o mesmo dos demais indivíduos.
Imediatamente após o estado de contemplação, o gênio cai novamente às condições do
conhecimento submetido ao princípio de razão.
27

SCHOPENHAUER. O mundo como vontade e como representação, p. 265.
BARBOZA. A metafísica do belo de Arthur Schopenhauer, p.68.
29
“Para tornar concebível a possibilidade do gênio, e, justamente pela compreensão de sua possibilidade, também
entender melhor sua essência, temos de pensar na seguinte maneira: para que o gênio apareça num indivíduo, a este
tem de caber uma medida das faculdades de conhecimento que ultrapassa em muita aquela exigida para o serviço de
uma vontade individual; tal excedente de conhecimento torna-se livre (da servidão da vontade), permanecendo, por
consequência, como puro sujeito do conhecimento, espelho límpido da essência do mundo” (BARBOZA. A metafísica do
belo de Arthur Schopenhauer, p. 62).
30
BARBOZA. A metafísica do belo de Arthur Schopenhauer, p. 63.
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CONCLUSÃO
Por fim, para Schopenhauer, o homem comum e o gênio têm modos distintos de
conhecimento e consideração das coisas. Por um lado, o gênio possui o modo de ver o mundo mais
belo e claro, pois a representação é mais pura e livre do interesse da vontade. Segundo Schopenhauer,
a negação que o gênio opera em relação ao princípio de razão faz que cada movimento se torne afeto,
excedendo as medidas. A racionalidade se opõe à genialidade, mas, pelo contrário, se reconhece a
importância da fantasia como componente da genialidade, ainda que não se possa cair no erro de
achar que as duas são as mesmas coisas, genialidade e fantasia.
Assim, a essência do gênio vem da sua capacidade de apreender nos objetos a sua Ideia
correspondente, em uma contemplação puramente objetiva, na qual todas as relações das coisas
com a própria Vontade somem da consciência. Com isso, podemos dizer que o gênio é a capacidade
mais perfeita do espírito de intuir de forma pura e abandonar as formas do conhecimento da vontade
e do seu querer, desfazendo-se de sua personalidade própria, como puro sujeito que conhece um
olho cósmico31.
Schopenhauer pensa a contemplação estética completamente desinteressada e objetiva,
no sentido de não submetida ao querer, à vontade. A vontade fica a serviço da representação
porque, liberto do princípio de razão, o artista vê o geral no particular. Pela contemplação
desinteressada das ideias, o sujeito se eleva ao estado de puro sujeito do conhecimento, se
desinteressa do mundo como vontade e como representação, atingindo uma libertação metafísica
e ontológica. Schopenhauer, em sua concepção ontológica ou metafísica da arte, não estabelece
uma distinção importante entre o conhecimento artístico e a criação da obra de arte do ponto de
vista do gênio32. Para Schopenhauer, a obra de arte está subordinada à contemplação artística.
Assim, sua teoria do gênio engloba tanto o conhecimento puro quanto a produção, à criação
artística.
Essa característica é, de fato, o que diferencia o gênio do homem comum, este não tem a
consideração da capacidade propriamente dita dos sentidos de modo duradouro. É por isso que o
homem comum não tem a capacidade de duração na intuição, e, logo, não prende o olhar por muito
tempo no objeto. Segundo Schopenhauer, é como o homem preguiçoso, que se dá por satisfeito e
nada mais vêm ao seu interesse. Já o homem genial, ao contrário, é dotado da faculdade do
conhecimento que nega o serviço da vontade individual, se detém na consideração da vida mesma33.
A genialidade é a aptidão para manter na intuição pura, abstraindo-se do princípio de razão,
isto é, do espaço, do tempo e da causalidade, fazendo, portanto, abstração das coisas particulares.
Mas é também a capacidade da intuição intelectual de se livrar das motivações da vontade, de se

31

SCHOPENHAUER. O mundo como vontade e como representação, p. 254.
Ibidem. p. 349.
33
Ibidem. p. 67
32
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emancipar do domínio da vontade sobre o conhecimento. A genialidade é a realização de um
conhecimento puro e o gênio é essencial com a imaginação, elemento indispensável ao gênio.
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CULTURA E
EDUCAÇÃO NO
PENSAMENTO DO
JOVEM
NIETZSCHE
David Rogério Costa de Lima1
RESUMO: O presente artigo aborda a relação conflituosa que Nietzsche travou com a Cultura e a
educação de seu tempo. Situando histórica e politicamente a crítica feita pelo autor às instituições
de ensino e ao modelo de educação vigente na época e, identificando as forças que, de alguma
forma, impulsionavam a cultura como sendo meramente egoístas e não visando a um objetivo
superior, que aqui não se trata de outra coisa senão a formação e o cultivo do gênio. E, por fim,
apontando para a necessidade de lutar pelo gênio, criando os estabelecimentos de ensino propícios
para o seu nascimento e cultivo.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Educação. Formação. Gênio.
ABSTRACT: This article discusses the conflictive relationship that Nietzsche had with Culture and
education of his time. By historically and politically situating the criticism made by the author to the
institutions of education and to the model of education in force at the time, and identifying the
forces that, in some way, impelled the culture as being merely selfish and not aiming at a higher
objective, which is nothing else the formation and cultivation of genius. And, finally, pointing to the
need to fight for genius, creating educational establishments conducive to their birth and
cultivation.
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UM PENSAMENTO INTEMPESTIVO.
O que nos interessa neste artigo é justamente o caráter de desaprovação e de embate que
Nietzsche travou com a cultura, ou com tudo o que se chamou de cultura em seu tempo, em outras
palavras, é o seu caráter intempestivo. Nietzsche tinha um nome para o homem conformado com
seu tempo e com a cultura de seu tempo: “de fato, todo aquele que pensa como pensa a opinião
pública vendou os próprios olhos e tapou os próprios ouvidos... essa espécie de homens, quero
chamá-la por seu próprio nome: são os filisteus da cultura”2. O filisteu da cultura é ainda aquele “que
é incapaz de criar, limitando-se a imitar ou consumir, submetendo a cultura às leis que regem as
relações comerciais”3.
Nietzsche entendia por cultura “a unidade do estilo artístico através de todas as
manifestações da vida de um povo”4. Mas não é o fato de ter adquirido muito conhecimento que
constitui uma verdadeira cultura, pelo contrário, muitas vezes, para Nietzsche, isso pode resultar até
mesmo na barbárie de um povo. A verdadeira cultura, para Nietzsche, é algo inseparável da vida, e
nasce justamente da necessidade vital de um povo, ou seja, “de todos os seus instintos e dons, de
modo que frutifiquem em ações e obras e criem, no estilo da obra de arte, uma unidade viva”5.
Dominavam, no século XIX, duas correntes principais de cultura, que Nietzsche considerava
igualmente nefastas para a verdadeira cultura, uma que pregava a expansão da cultura e outra que
pregava a sua redução e enfraquecimento. Esse assunto recebe especial importância em Sobre o
Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino:
Assim, me pareceu que se tratava de distinguir duas orientações principais: duas correntes
aparentemente opostas, ambas nefastas nos seus efeitos, mas unidas nos seus resultados,
dominam atualmente os estabelecimentos de ensino: a tendência à extensão, à ampliação
máxima da cultura, e a tendência à redução, ao enfraquecimento da própria cultura. A
cultura, por diversas razões, deve ser estendida a círculos cada vez mais amplos, eis o que
exige uma tendência. A outra, ao contrário, exige que a cultura abandone as suas ambições
mais elevadas, mais nobres, mais sublimes, e que se ponha a serviço não importa de que

2

NIETZSCHE, Friedrich. Primeira Consideração Intempestiva: David Strauss Sectário e Escritor. Trad. Antônio Carlos
Braga. São Paulo: Ed. Escala, 2008. p.19. Usaremos, doravante, a abreviatura UB/CoEx – I.
3
BORGES, André de Barros. O Ensinamento Nietzschiano Através do Gênio Para a Formação de Um Novo Tipo Humano.
2004. 98 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia). – Departamento de Filosofia, Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro. p.27.
4
NIETZSCHE, Friedrich. UB/CoEx – I. p.19.
5
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outra forma de vida, do Estado, por exemplo6.

A primeira tendência, da expansão da cultura, é para Nietzsche um dos dogmas da economia
política (teremos oportunidade de tratar melhor deste tema mais adiante), que prega, como
objetivo último da cultura, a utilidade e o lucro. A cultura deve ser, portanto, o meio pelo qual um
povo alcança uma forma de ganhar dinheiro e, por conseguinte, a felicidade. Há um grande perigo
nesta expansão máxima da cultura, para Nietzsche “a cultura tão universal quanto possível
enfraquece a tal ponto a cultura, que ela não pode mais admitir qualquer privilégio ou garantir
qualquer respeito. A cultura mais universal é exatamente a barbárie”7. A extensão da cultura
também é desejada em outros dois casos. Quando o Estado pretende se afirmar sobre seu povo e
sobre outros Estados, e se fortalece colocando a cultura sob seu jugo, e também quando um povo é
muito severamente atingido pela opressão religiosa, e clama pela cultura, para ter meios de livrarse dela.
Do outro lado, a tendência da redução da cultura é bem mais silenciosa e encontra alguns
ouvidos nos meios acadêmicos, ela é aquela do homem de ciência, do erudito. Para Nietzsche, é um
erro compreender como homem culto unicamente o erudito, isso é típico de uma época que não se
pergunta mais sobre o valor da ciência. É também o reflexo da divisão do trabalho nas ciências,
criando a figura do especialista, que prejudica e enfraquece a cultura “a divisão do trabalho nas
ciências visa praticamente o mesmo objetivo que aquele a que visam conscientemente aqui e ali as
religiões: a redução, ou seja, o aniquilamento da cultura”8. Dessa forma, o especialista que, mesmo
com boa vontade, se dedica em sua tarefa particular, acabará por ficar indiferente a todo resto, ou
seja, todo um mundo de importância que para ele passará despercebido: “assim, um erudito,
exclusivamente especializado, se parece com um operário de fábrica que, durante toda sua vida, não
faz senão fabricar certo parafuso ou certo cabo para ferramenta ou uma máquina determinadas...” 9.
Essas duas tendências, no entanto, se encontram em um determinado ponto, o jornalismo.
Para Nietzsche, o jornalismo substitui a verdadeira cultura, ele é como uma trama de cola viscosa,
diz Nietzsche, que cimenta todas as formas de vida juntas, ou seja, que trata sem critério e seleção
6

NIETZSCHE, Friedrich. Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino. I Conferência. In: Escritos sobre Educação.
Trad. Noéli Correia de Melo Sobrinho. 7. Ed. – Rio de Janeiro : PUC – Rio ; São Paulo : Ed. Loyola, 2011. p.72. Usaremos,
doravante, a abreviatura ZBA/FEE.
7
Ibidem. I Conferência. p.74.
8
Ibidem. I Conferência. p.76.
9
Ibidem. I Conferência. p.75.
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de todas as artes, ciências e classes sociais. Ainda sobre o jornalista diz Nietzsche “o jornalista é o
senhor do momento, tomou o lugar do grande gênio, do guia estabelecido para sempre, daquele
que livra do momento atual”10. Aqui temos a clara oposição, o gênio, intempestivo, vem para livrar
do momento atual, ou seja, romper com o processo da simples identificação com as ideias
dominantes de uma época, enquanto o jornalista e o filisteu, ao contrário, dão seguimento a esse
processo, aprisionados e aprisionando os outros cada vez mais na estupidez e na mediocridade do
momento, da época. Em sua dissertação O Problema da Formação (Bildung) Em Sobre o Futuro dos
Nossos Estabelecimentos de Ensino, Rodrigues trata da seguinte maneira essa questão:
E dentro deste modo limitado de lidar com o conhecimento, afastado da discussão sobre o
valor da vida, distribuído a círculos cada vez maiores e ao mesmo tempo, especializado, faz
com que a cultura moderna dê forma a um tipo específico para esta condição: o jornalista.
Nietzsche chama o jornalista de “mestre do momento”, porque para falar a um público
amplo é preciso simplificar a linguagem e ao mesmo tempo tomar o conteúdo especializado
que emerge dessa “cultura”. Logo o jornalista consegue resumir estas condições, tratando
o conhecimento como mera opinião do momento, falando de arte, de ciência e de
pensadores, assumindo e tomando o discurso de artistas, cientistas e pensadores. Ou seja,
vivem do instante, tomando para si o gênio de outros homens, tomando a direção do
pensamento que o momento propicia11.

AS INSTITUIÇÕES E AS TENDÊNCIAS DE ENSINO.
Nietzsche considerou o Gymnasium (o equivalente aos nossos ensinos fundamental e
médio), como o centro motriz do processo educacional, segundo ele, até mesmo a Universidade
seria então somente o resultado e a continuação das tendências educacionais aplicadas no
Gymnasium. Portanto, qualquer renovação e purificação realizados no modelo educacional
deveriam ser realizados primeiramente nele. Nietzsche identificou, nessas renovação e purificação
necessárias, pelo menos quatro pontos essenciais. O primeiro ponto, que é especialmente discutido
em Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino, é o ensino da língua materna, o alemão,
e, de certa forma, é o ponto que permeia todos os outros.
Nietzsche demonstrou, de fato, uma profunda aversão à forma de ensino do alemão no
ginásio, que se tornou selvagem, vulgar e sem rigor e, para Nietzsche, deveria chegar mesmo a
causar um certo desgosto físico diante de algumas expressões comumente usadas. Nietzsche
pretendia elevar em absoluto a importância e a seriedade dada ao ensino da língua, chegando
10

Ibidem. I Conferência. p.77.
RODRIGUES, Eduardo José Lobo. O Problema da Formação (Bildung) Em Sobre o Futuro Dos Nossos Estabelecimentos
de Ensino. 2015. 146 f. Dissertação (Mestrado em filosofia) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual
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mesmo a dizer que toda cultura autêntica nasce do uso correto de sua língua, e que “aquele que não
chega ao sentimento de um dever sagrado para com ela, este não tem mais em si o germe que
convém a uma cultura superior”12. Portanto, um verdadeiro estabelecimento de ensino deveria
cultivar nos alunos essa seriedade e respeito pela língua através do hábito de um rigoroso estudo
dos clássicos, causando terror nos alunos menos dotados e nos mais dotados, entusiasmo. O que se
encontrava no ginásio, no entanto, nem de longe vislumbrava essa pretensão:
Aquele que sabe ordenar o que vai encontrar nas rubricas convencionais saberá também que
é preciso considerar o ginásio de hoje como um falso estabelecimento de ensino: ele achará
de fato que o ginásio, na sua constituição primitiva, forma não para a cultura, mas
unicamente para a erudição e, em seguida, que, nos últimos tempos, ele tomou como tarefa
não mais formar sequer para a erudição, mas unicamente para o jornalismo. E se pode
mostrar desta maneira como é dispensado o ensino do alemão, que é um exemplo
realmente comprovado13.

Essa erudição, mais propriamente a “erudição histórica” no estudo da língua, a que Nietzsche
se refere, é o que nós podemos considerar como o segundo ponto de renovação necessária para o
ensino no Gymnasium. De fato, essa tendência levava a encarar o estudo da língua apenas como um
objeto do passado, ou seja, sem dar importância ao presente e ao futuro dessa língua, tratando-a
assim como uma língua morta. Essa é então uma entre tantas tendências de ensino modernas que
Nietzsche reprova: “a forma histórica se tornou a tal ponto comum na nossa época, que o corpo vivo
da língua foi, ele também, sacrificado a seus estudos anatômicos”14. No entanto, é somente quando
se começar a tratar o vivo como vivo que se pode então falar em cultura. Nietzsche considera que o
dito interesse histórico, que tudo procura compreender e em tudo penetrar, pode ser prejudicial, já
que é mais importante antes de conhecer, agir adequadamente. Nietzsche lembra ainda que esse
método histórico é tão utilizado por ser mais fácil e cômodo para os mestres, por trás dos títulos e
dos trabalhos pomposos, se esconde no fundo a facilidade e a comodidade. Já a verdadeira atividade
da formação, que é de extrema dificuldade, não acarreta para si nada além do desprezo.
O terceiro ponto que vamos tratar é provavelmente aquele em que melhor transparece o
caráter intempestivo do nosso autor. De fato, quando todos os estabelecimentos de ensino se
encaminhavam para dar mais liberdade e autonomia aos seus alunos mais jovens, Nietzsche se
mostrou contrário a essa ideia. Os jovens nessa época, segundo Nietzsche, passaram a ser
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14
Ibidem. II Conferência. p.82.
13

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

142

Cultura e educação no pensamento do jovem Nietzsche, pp. 138-153

submetidos a inúmeras tarefas que ainda não são capazes de realizar, como escrever autobiografias,
descrevendo suas próprias vida e seu próprio desenvolvimento, além de produzir comentários sobre
os clássicos. O sentimento de autonomia pode causar a ilusão e vaidade de que se é capaz daquilo
que poucos homens já maduros são realmente capazes de realizar, a forma literária:
Estes temas de fato o obrigam a manifestar o seu juízo sobre as obras poéticas, ou a fazer
entrar personagens históricos na forma coagulada de uma pintura de caracteres, ou a expor
de forma autônoma graves problema éticos, ou mesmo, invertendo o foco, a esclarecer o
seu próprio desenvolvimento e fazer de si mesmo um resumo crítico: em suma, todo um
mundo de tarefas que exige uma reflexão profunda se abre diante de um jovem perplexo,
que até aí era quase inconsciente, e que é abandonado à sua decisão 15.

Mais absurdas ainda são as atitudes dos mestres diante dessas produções dos alunos. Para
Nietzsche, os mestres em geral criticam justamente os excessos de forma e pensamento, ou seja,
aquilo que é mais natural e característico dessa idade, portanto “é o indivíduo na sua acepção exata
que é repreendido pelo mestre e rejeitado em proveito de um meio conveniente, privado de
originalidade”16. Do outro lado, o que é medíocre e uniforme recebe elogios dos mestres. Portanto,
essa tendência de ensino no ginásio exige originalidade ao passo que reprova a única originalidade
possível.
Para Nietzsche, poucos são os que tem direito de fazer literatura ou mesmo ter opiniões
sobre fatos e personagens históricos, então para ele uma educação correta deveria “aspirar, com
todos os esforços, reprimir as ridículas pretensões de autonomia de julgamento e apenas habituar o
jovem a uma estrita obediência sob a autoridade do gênio”17. Portanto, o que Nietzsche quer atacar
ao criticar a autonomia no ginásio, é a ideia de “livre personalidade”, que para ele é um sinal da
barbárie e, também, mais um sinal do mau uso da língua, visto que o incentivo à produção
desenfreada e vulgar só pode resultar em escritos medíocres em que se sobressaem a falta de estilo
e caráter, a falta de sentido estético, enfim, os traços comuns do jornalismo e das produções
acadêmicas.
O quarto ponto diz respeito à percepção de uma “cultura clássica” e do helenismo clássico.
Nietzsche não vê dificuldade nenhuma em analisar o quão falsa é essa pretensa influência do modelo
clássico no ginásio, bastando atentar para o quanto os Gregos e Romanos levavam sua língua a sério
desde muito cedo. Como afirma Nietzsche sua impressão: “a mim me parece bem mais que, nesta
15
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pretensão do ginásio de implantar a cultura clássica, se tratava somente de uma escapatória torpe,
à qual se recorre quando se contesta de alguma maneira a capacidade do ginásio de formar para a
cultura”18.
Como já dito, para Nietzsche, toda verdadeira cultura começa com o domínio de sua língua,
portanto, falta ao ginásio o objeto básico, o solo fecundo onde pode crescer uma verdadeira cultura.
É somente então através dos clássicos (alemães), que os alunos do ginásio poderiam compreender
como o estudo da língua exige dificuldades e grande empenho, fazendo-os trilhar pelo mesmo árduo
caminho dos grandes poetas. É somente assim que se pode criar nos jovens aversão ao que
Nietzsche chama de “elegância” do estilo, referindo-se aos que escrevem romances nas “usinas do
jornalismo”. Ele complementa: “mas a cultura começa por um caminhar correto da língua: o qual,
quando começou bem, faz nascer logo, aos olhos destes escritores elegantes, um sentimento físico
que se chama aversão”19.
É também somente através dos próprios clássicos alemães que se pode chegar ao helenismo
clássico. Nietzsche afirma desde já a necessidade que todos têm de guias e mestres (assunto que
será ainda discutido mais adiante), aos quais devem entregar-se a eles os que possuem desejo pela
verdadeira cultura e seguir pelo caminho por eles trilhados:
Lá onde pouco a pouco é despertada a percepção diferencial da forma e da barbárie, batem
pela primeira vez as asas que levam à verdadeira e única pátria da cultura, a Antiguidade
grega. É verdade que na nossa tentativa de nos aproximar deste castelo do mundo helênico,
infinitamente distante e cercado de muros de diamante, não iríamos muito longe, com o
auxílio somente destas asas: mais uma vez, antes de mais nada, temos a necessidade dos
mesmos guias, dos mesmos mestres, dos nossos clássicos alemães, para sermos arrastados
pelo bater das asas de seus esforços para o antigo – para o país de nosso desejo, para a
Grécia20.

Para Nietzsche, ainda, uma verdadeira percepção do helenismo clássico resultaria, em uma
imediata hostilidade e em um combate incessante contra a cultura do tempo presente. Pelo
contrário, o ensino oferecido no ginásio, que desprezava o estudo da língua materna, que aplica o
viés histórico, que incentiva à autonomia, quando deveria levar os alunos ao contato com clássicos,
tudo isso afasta da Antiguidade e torna os alunos em verdadeiros servidores do momento, ou seja,
gera a imediata identificação de suas ideias com as ideias dominantes da época.
Há ainda um outro tipo de estabelecimento de ensino de que precisamos tratar, as escolas
18
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técnicas. Nietzsche sabia reconhecer o valor que as escolas técnicas possuem, como lugares onde
se ensina os conhecimentos da matemática, da geografia, onde se domina bem a língua, e se é
instruído nos conhecimentos das ciências naturais. No entanto, tais escolas não podem ser
entendidas como verdadeiros estabelecimentos de cultura, pois a verdadeira cultura não pode ser
realizada no âmbito da mera “satisfação das necessidades”, ou seja, a cultura não pode ser um
simples objeto de seu “ganha-pão”. Nietzsche ainda lembra que “trata-se aqui de instituições que se
propõem superar as necessidades da vida; assim, portanto, podem prometer formar funcionários,
comerciantes, oficiais atacadistas, agrônomos, médicos ou técnicos”21. Mas, uma educação que visa
como fim último o ganho material ou um posto, não pode jamais ser considerada uma educação
para a cultura, mas se encontra no âmbito da luta do indivíduo pela existência. Os próprios Ginásio
e Universidade, todavia, não se distanciam muito das escolas técnicas, à medida que priorizam o
ensino para a profissionalização.

AS FORÇAS QUE INCENTIVAM A CULTURA.
Citando Goethe, Nietzsche lembra que, independente do que pensem ou falem sobre seu
objetivo último, os homens acabam sempre o perseguindo por um “impulso obscuro”. Apesar de
reconhecer o valor dessa frase, Nietzsche afirma ser necessário, ao identificar como o objetivo
último da cultura, o nascimento do gênio, substituir esse “impulso obscuro” por uma vontade
consciente. É preciso evitar que esse “impulso obscuro” seja manuseado e levado para outros
caminhos que não o nascimento do gênio, tornando assim a cultura uma mera serva, o que para
Nietzsche é justamente o que acontece: “e as potências que em nossos dias mais trabalham para a
cultura alimentam precisamente os pensamentos dissimulados e não conduzem para ela segundo
uma ótica pura e desinteressada”22. Essas forças ou potências que incentivam (de modo interessado)
a cultura são também o que Nietzsche nomeia de “egoísmos” e ele enumera quatro deles.
O primeiro é o egoísmo dos negociantes. Essa potência incentiva a cultura com a condição
de fazer de si o seu objetivo, ou seja, tornar a cultura um instrumento para realizar as leis e os desejos
do comércio. A fórmula para isso Nietzsche resume assim “quanto mais houver conhecimento e

21
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cultura, mais haverá necessidades, portanto, também mais produção, lucro e felicidade – eis aí a
falaciosa fórmula”23. Para os seguidores dessa fórmula, a cultura tornou-se tão somente um meio
para se suprir as necessidades e alcançar a felicidade. É preciso então formar homens “correntes”,
não diferente de como se falaria de “moeda corrente”. E esses homens deveriam ser educados de
modo a conseguir extrair o máximo de felicidade de acordo com o seu nível de instrução,
estabelecendo assim uma ligação entre inteligência e propriedade, riqueza e cultura, o que é,
segundo Nietzsche, obviamente, uma necessidade moral. No entanto, seria preciso medir a
quantidade certa de cultura imprimida nesses homens, para não exagerar e acabar criando homens
demasiado cultos: “não se atribui ao homem senão justamente o que é preciso de cultura no
interesse do lucro geral e do comércio mundial”24.
A educação que torna um homem solitário, que visa a um fim superior ao dinheiro e ao lucro
é, portanto, rejeitada em troca de uma educação rápida e estranhada, para formar sujeitos para
ganhar dinheiro o mais rápido possível. Ainda se supõe aqui uma ligação necessária entre dinheiro e
felicidade: “o homem tem necessariamente direito à felicidade terrestre, eis porque a cultura é
necessária, mas somente para isto!”25.
O segundo é o egoísmo do Estado. Assim como o egoísmo dos negociantes, o egoísmo do
Estado também busca incentivar a cultura, torná-la sua serva e fazê-la cumprir seus desejos, com a
diferença que o Estado possui o poder e os meios mais eficazes para realizar seus objetivos. A
ambição do Estado seria, portanto, canalizar em seu proveito as forças culturais de um povo,
impedindo que elas se voltem contra ele, que sejam úteis e obedientes: “em todo lugar em que se
fala agora de Estado cultural, se vê atribuir a ele como tarefa libertar absolutamente as forças
espirituais de uma geração, para que elas possam assim servir e ser úteis às instituições existentes:
mas não para ir além delas”26.
Nietzsche demonstrava especial preocupação com a doutrina filosófica que, a seu ver,
colocava o Estado como o fim último da humanidade, e determinava que os esforços da cultura
deveriam se encaminhar para auxiliar o Estado em suas tarefas: “reconheço nisso, não uma recaída
no paganismo, mas na estupidez”27. E para Nietzsche, foi justamente a Prússia o Estado que mais
23
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levou a sério o direito de ser o guia e o regulador da cultura e da educação:
Este é um fenômeno novo e em todo caso original: o Estado aparece como o mistagogo da
cultura e, ao mesmo tempo em que persegue seus próprios fins, ele obriga a todos os seus
servidores a só se apresentarem diante dele munidos da luz da cultura universal do Estado:
sob esta luz turva, eles devem reconhecer nele o objetivo supremo, como aquele que
recompensa todos os seus esforços na direção da cultura 28.

De fato, Nietzsche avaliava um “Estado cultural” como um fenômeno recente (até então),
para ele “o Estado antigo se manteve exatamente tão distante quanto possível dessa consideração
utilitária, que somente leva a admitir a cultura na medida em que ela é diretamente útil ao
Estado...”29. Os gregos (único exemplo digno de ser seguido), ao contrário, sempre encararam o
Estado como um assistente e um protetor da cultura, sem o qual ela jamais poderia florescer,
nutrindo para com ele até mesmo um certo sentimento de admiração e reconhecimento:
O Estado não era para aquela cultura um guarda de fronteiras, um regulador, um
superintendente, mas o companheiro de viagem, e o companheiro de andar vigoroso, forte,
disposto ao combate, que escoltava através das rudes realidades o seu amigo mais nobre e,
por assim dizer, quase divino, pelo qual se tinha admiração e do qual ele recebia em troca o
reconhecimento30.

O terceiro egoísmo, Nietzsche atribuía àqueles que, conscientes de sua própria
mediocridade, acabam por tentar disfarçá-la através das artes e das “belas formas”. Para amenizar
a feiura de seu espírito, eles se enfeitam com palavras, com o gesto, com decorações, se exibindo
de seus bens, ou seja, procuram com o exterior, a aparência, criar uma realidade ilusória, pelo tédio
e pelo desgosto do que há em seu interior, como afirma Nietzsche: “a mim me parece, às vezes, que
os homens modernos experimentam um tédio infinito ao seguirem juntos, e acabam por achar
necessário se tornarem interessantes com a ajuda de todas as artes”31. O resultado é uma mistura
grosseira de culturas de diferentes lugares, sem o menor critério eles acreditam se embelezar
apenas vestindo todas as roupas, usando todos os perfumes, servindo todos os pratos “eles se
preparam para satisfazer a todos os gostos: todos devem ser servidos, quer se comprazam com o
que percebem como sendo bom ou mau, com a sublimação ou com a grosseria camponesa, com os
gregos ou com os chineses, com as tragédias ou com as porcarias do teatro”32. Nietzsche ainda
ressalta que entre esses, os melhores se encontram entre os franceses, e os piores entre os alemães,

28

Idem. ZBA/FEE. III Conferência. p.115.
Ibidem. III Conferência. p.116.
30
Ibidem. III Conferência. p.116.
31
Idem. UB/CoEx – III. p.219.
32
Ibidem. p.219.
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o que não quer dizer exatamente uma glória para os primeiros.
O quarto egoísmo é o da ciência e seus servidores, os eruditos. Para Nietzsche, a ciência é
uma abstração humana, ou seja, ela é fria, árida e permanece insensível ao sofrimento do grande
homem, agindo assim, ela acaba, de alguma maneira, diminuindo a sensibilidade e a humanidade
daqueles que a servem. Nietzsche vê, portanto, como extremamente prejudicial que se entenda a
cultura como o progresso da ciência “porque a ciência só vê em todo lugar os problemas do
conhecimento, e porque, a bem da verdade, no seu mundo, o sofrimento é algo de deslocado e
incompreensível, e neste caso é, no máximo apenas um problema”33.
A ciência transforma toda a existência em um simples jogo dialético de perguntas e
respostas, em uma questão de inteligência, e isso deveria afastar dela o homem de conhecimento.
Não é isso, porém, o que ocorre em relação ao erudito, pois nele não há um verdadeiro impulso pela
verdade: “esta dedicação, porém, não pode vir do pretenso impulso pela verdade: pois, como
poderia existir um impulso que visasse o conhecimento frio, puro, sem consequência?”34. Nietzsche,
em um minucioso trabalho de dissecação, apresenta os verdadeiros instintos que movem os
eruditos. Apesar de um pouco extensa, é importante reproduzir agora essa análise:
O erudito consiste numa rede misturada de impulsos e excitações muito variadas, é um
metal impuro por excelência. Que se considere, em primeiro lugar, uma curiosidade forte e
sempre acrescida, uma sede de aventuras do conhecimento, uma violência constantemente
excitante do novo e do raro, opostas ao velho e enfadonho. Que se junte a isto um certo
instinto dialético de despiste e de jogo, uma alegria de caçador ao descobrir as pegadas da
raposa do pensamento, de tal modo que não seja realmente a verdade que seja buscada,
mas a própria procura, e que o prazer fundamental resida no fato de espreitar e encurralar
com astúcia e no mandar matar segundo as leis da arte. A isto se junta ainda o instinto de
contradição: a pessoa está empenhada em se sentir e em se pôr em oposição as outras. A
luta se torna um prazer e a vitória pessoal é aí de fato o objetivo, ao passo que a luta pela
verdade é somente um pretexto. Numa boa medida se inclui também no erudito o instinto
de encontrar certas verdades: por servilismo para com certas pessoas, para com as castas,
para com as opiniões, as igrejas e os governos estabelecidos, porque ele percebe que presta
um serviço a si mesmo colocando a verdade do lado destes 35.

Nietzsche faz ainda, uma análise das qualidades, em um total de doze, que se encontram,
mais usualmente, no erudito. É importante frisar também o teor psicológico que já nesse momento
do pensamento de Nietzsche, apresenta-se em suas análises, como Rosa Dias ressalta: “Nietzsche,
com a acuidade de um psicólogo, fareja as entranhas da alma do cientista e revela suas qualidades
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Ibidem. p.223.
Ibidem. p.223.
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Ibidem. p.224.
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mais fundamentais”36.

O ESFORÇO PELO GÊNIO.
Em Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino, onde é articulado um diálogo entre
um filósofo (que, não surpreedentemente, possui grandes semelhanças com Schopenhauer),
acompanhado de um discípulo, e o jovem Nietzsche e um amigo seu, é levantada a questão de que
se é possível, ou mesmo necessário, a criação de estabelecimentos de ensino que visam à educação
do gênio (raríssimas exceções da natureza), ou se esses, devido a sua força, poderiam tomar as
rédeas, e realizar por si mesmos sua própria educação.
Nietzsche, como já dito, sempre se mostrou contrário à tendência da generalização da
cultura, consequentemente, à ampliação desmedida dos estabelecimentos de ensino. Para ele “para
alcançar realmente a cultura, a própria natureza não destinou senão um número infinitamente
restrito de homens, e, para o feliz desenvolvimento destes, basta um número muito mais restrito de
estabelecimentos de ensino superior”37. Os mais elevados, no entanto, são os que se sentem mais
carentes e deslocados nesses estabelecimentos, do mesmo modo que a grande maioria dos mestres
que ali lecionam, não encontram nenhuma dificuldade, pois de imediato surge a identificação de sua
mediocridade com a mediocridade dos alunos.
Para Larrosa: “o espírito aristocrático de Nietzsche deve ser entendido como a aguda
consciência da impossibilidade de qualquer educação que passe pelo funcionamento homogêneo e
homogeneizador de um sistema de massas”38. Os defensores dessa expansão da cultura são, na
verdade, inimigos da verdadeira cultura, na medida em que pretendem emancipar as massas em
detrimento da educação que defende a natureza aristocrática do espírito “eles aspiram subverter a
ordem sagrada no reino do intelecto, ou seja, a vocação da massa para servir, sua obediência
submissa, seu instinto de fidelidade em servir sob o cetro do gênio”39. A suposta “formação da
massa” que deseja obter a todo custo liberdade é, portanto, somente uma falácia que vem a entrar
em conflito com esta ordem sagrada da natureza, que os criou para obedecer:
Portanto, não é a cultura da massa que deve ser nossa finalidade, mas a cultura de indivíduos
selecionados, munidos das armas necessárias para a realização das grandes obras que
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DIAS, Rosa Maria. Nietzsche Educador. São Paulo: Ed. Scipione. 1991. p.84.
NIETZSCHE, Friedrich. ZBA/FEE. III Conferência. p.103.
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LARROSA, Jorge. Nietzsche e a Educação. Trad. Alfredo Veiga-Neto. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. p.45.
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ficarão; sabemos bem que uma posteridade justa julgará a cultura de conjunto de um povo,
única e exclusivamente segundo os grandes herois de uma época, aqueles que marcham
sozinhos, e sabemos que ela emitirá um veredicto segundo a maneira como foram
reconhecidos, favorecidos, honrados, ou rejeitados, maltratados, destruídos 40.

Lutar contra a hierarquização natural do reino do intelecto é, para Nietzsche, lutar contra a
própria força que vem do inconsciente de um povo e que busca, da mesma forma inconsciente, gerar
o gênio, conservá-lo e educá-lo. Nietzsche usa mesmo a metáfora da geração materna, tamanha a
importância das obrigações que possui a cultura de um povo41 diante do gênio. Ainda que o
nascimento do gênio seja de uma origem metafísica, ele só se realizará, de fato, quando protegido
e alimentado no seio dessa mesma cultura, ao mesmo tempo que a eleva a um nível mais alto:
Mas que ele (o gênio) venha a aparecer, que ele surja no meio de um povo, que ele seja por
assim dizer a imagem refletida, o jogo completo das cores de todas as forças particulares
deste povo, que ele faça ver o mais alto deste povo no ser metafórico de um indivíduo e
numa obra eterna, religando assim seu povo à eternidade e o libertando da esfera mutante
da instantaneidade – tudo isso o gênio só pode fazer quando se tornar maduro e alimentado
no seio materno da cultura de um povo – pois, sem esta pátria que o protege e o acalenta,
ele ficaria na impossibilidade absoluta de abrir suas asas para seu voo eterno, e logo se
distanciaria tristemente deste país inóspito, como um estrangeiro lançado às solidões
invernais42.

Portanto, é preciso um esforço por parte de todos para o nascimento do gênio, ele precisa
ser cultivado. O que acontece, no entanto, é brutalmente o inverso. Não apenas esses homens de
natureza superior não são incentivados, como todas as forças da cultura de seu tempo se empenham
em oprimi-los, desprezá-los e ignorá-los. Aqueles que pregam que o gênio deveria educar-se por si
só, na verdade fala em nome dessa cultura. Lembrando gênios alemães como Lessing, Winckelmann
e Schiller, Nietzsche ressalta o quanto todos eles tiveram suas vidas dificultadas e até mesmo
arruinadas pela pretensa cultura, pela indiferença e pela estupidez de seu tempo: “vocês não
ajudaram nenhum dos nossos gênios – e querem agora criar um dogma para impedir o socorro a
eles? Mas, perante todos eles, vocês foram até agora antes de tudo a resistência de um mundo
estúpido”43.
40

Ibidem. III Conferência. p.105.
Não se deve confundir “cultura de massa” com “cultura popular”. Para Nietzsche, a “cultura de massa” é aquela obtida
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e amadurece. (DIAS, Rosa Maria. Nietzsche Educador. São Paulo: Ed. Scipione. 1991. p.91).
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Não se poderia imaginar o que esses homens teriam sido capazes de produzir e realizar se
tivessem realmente recebido o apoio de uma instituição. Exigir o abandono dos melhores e mais
fortes, justamente por serem melhores e mais fortes, é sinal apenas de uma época decadente “todos
esses homens foram aniquilados: e é preciso uma fé fanática no caráter racional de tudo que ocorre,
para com isso desculpar sua culpa”44. E se esses homens, depois de enterrados, recebem
monumentos em seus nomes, é novamente aí a voz dessa época decadente que ecoa. Por detrás
dessas homenagens na verdade há algo mais baixo: “Nietzsche vê esconder-se o ódio dos filisteus
contra a grandeza que está à vista. Essa veneração serve para camuflar a incapacidade de tirar
proveito do passado e para livrar-se do peso de fazer alguma coisa para o que vive e o que quer
nascer”45.
Aqueles que possuem talentos de segunda e de terceira ordem, e que deveriam auxiliar o
gênio em seu processo de formação e de cultivo, são também seduzidos por essa cultura moderna
e acabam por negar seus instintos em troca da promessa de se tornarem protagonistas46, promessa
essa que não pode jamais ser cumprida. Por falta mesmo de uma elevação moral e instinto de
sacrifício eles acabam por abandonar o objetivo sagrado de toda verdadeira cultura que é o
nascimento e o cultivo do gênio.
Portanto, é de suma importância a criação de um estabelecimento de ensino em que os
homens possam atuar no processo de engendramento do gênio, auxiliando-os em sua formação,
mas também sabendo reconhecer neles os mestres que lhes guiarão pelo caminho da cultura, o que
seria impossível de se realizar sob o manto da pretensa cultura moderna e exigiria uma completa
reformulação do sistema educacional. Como Rosa Dias bem resume em sua obra Nietzsche
Educador:
Com todos esses argumentos, Nietzsche deixa claro o tratamento que os alemães dão aos
seus gênios e quebra o dogma de que não seria preciso fazer nada por eles, já que os gênios,
apesar de tudo, continuariam nascendo. Com isso, prova a necessidade de criar instituições
para educar o corpo e o espírito do indivíduo, incentivando-o a cultivar-se e tornando-o
capaz de abrigar e proteger o gênio. Isso significará um enorme esforço para os que se
propõem a trabalhar para a cultura, pois terão de substituir um sistema educacional que tem
suas raízes na Idade Média por um outro ideal de formação. Contudo, deverão iniciar esta
44

Ibidem. IV Conferência. p.133.
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tarefa sem demora, já que dela depende toda uma geração futura 47.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, Nietzsche concebeu uma concepção de cultura como algo indissociável da vida,
defendendo seu fortalecimento e concentração diante das tendências de expansão e redução da
cultura em voga em sua época. Denunciando as figuras dos jornalistas e filisteus da cultura como os
“senhores do momento”, e contrapondo a eles a figura do gênio, aquele que livra do momento atual.
Nietzsche ainda apontou para a necessidade de uma profunda reforma nas instituições de ensino,
em especial no Ginásio. O ensino sucumbe ali, segundo Nietzsche, devido à falta de rigor no estudo
da língua materna, à erudição histórica que só se interessa em dissecar o passado, ao sentimento
ilusório de uma autonomia dada aos alunos, e por fim, à falsa percepção do helenismo clássico.
Tratou ainda das forças que de maneira egoísta e interessada incentivam a cultura: os negociantes,
o Estado, os medíocres que buscam embelezar-se através das “belas formas”, e, por último, o da
ciência e seus servidores, os eruditos. Por fim, afirmou a necessidade de “lutar pelo gênio”, de criar
estabelecimentos onde ele possa crescer e ser cultivado no seio de um povo, ao contrário do que de
fato acontece.
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O DESTINO DA
INTERNET:
ANÁLISE
FILOSÓFICA DO
CIBERESPAÇO
Edson Sá dos Reis1
RESUMO: A análise do fenômeno da internet se torna necessária quando esta se faz presente no
panorama político mundial. Buscamos no escrito que se segue, uma análise da internet sob a
categoria filosófica de destino (Schiksal) como apresentada por Lima Vaz em seu artigo A metafísica
na modernidade. Pretendemos assim demonstrar o desenrolar histórico da rede como determinante
de seu destino que percorre a atualidade como espionagem e armazenamento em massa de dados,
não contrariando sua determinação como arma de guerra. Nossa chave de leitura corrobora com as
pesquisas e análises de Julian Assange e seus companheiros Cypherpunks. Dessa maneira,
pretendemos desvelar o fenômeno da internet lendo-o a partir da categoria de destino e apresentar
uma perspectiva de saída desse destino.
PALAVRAS-CHAVE: Internet, Destino, Cypherpunks, Guerra.
THE FATE OF THE INTERNET: PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CYBERSPACE
ABSTRACT: The internet analysis phenomenon becomes necessary when it comes to being part of
the world political panorama. Our goal in this article is to analize the internet under the philosophical
category of fate (Schiksal) as presented by Lima Vaz in his article “Metaphysic in modernity”. We
1 Estudante do Mestrado Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Graduado em Filosofia pela
Universidade Estadual do Ceará.
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intend to demonstrate the historical Evolution of the internet as a determinant of its fate, which runs
throug the present days as espionage and mass storage of data and as a weapon of war. Our reading
key corroborates Julian Assange’s research and analysis as well with his fellows Cypherpunks. This
way, we intend to unveil the phenomenon of the internet by reading it from the category of fate and
present a perspective of exit from it.
KEYWORDS: Internet, Fate, Cypherpunks, War.
BREVE APRESENTAÇÃO DO TEXTO
Buscamos delinear neste texto, a apresentação de um problema novo e ainda pouco
abarcado por vias filosóficas. Propomos pensar o ciberespaço em suas considerações políticas,
buscando

determina-las

pelo

acontecimento

de

seu

nascimento.

Operaremos

pela

desterritorialização de um conceito usado por Lima Vaz em seu texto A metafísica na modernidade,
qual seja, o conceito de destino, para ousar uma leitura determinante da internet como arma de
guerra e controle. Tal fato culmina, a nosso ver, na falência do conceito de político, partindo da
negação da liberdade e privacidade dos cidadãos.
Desta feita, procuraremos em um primeiro momento definir o conceito de destino à qual nos
referimos e, partindo deste, faremos uma exposição acerca das condições de nascimento do
primeiro protótipo da internet, o Arpanet (1969), considerando o objetivo determinante de sua
criação, uma tecnologia voltada para o auxílio da guerra entre países. Sendo uma arma que
possibilita o envio de informações rapidamente permitindo antecipar os passos inimigos. Assim, não
buscaremos uma visão otimista acerca do ciberespaço, como a leitura de Pierre Lévy, antes, nos
contrapomos a ela, ainda que aceitando suas potencialidades futuras.
No segundo momento, procuramos delinear alguns fatos denunciados sobre os abusos que
atentam contra a liberdade e privacidade dos indivíduos, feitos por governos e empresas. Tais
denúncias, feitas pelo movimento Cypherpunk, tendo como representante Juliana Assange, e pelo
ex-analista de sistemas da CIA, Edward Snowden, contribuem para provar que o espaço virtual
nunca deixou de ser uma arma bélica, mas apenas expandiu seu horizonte de uso, agora
massificado.
A última parte de nosso texto buscará traçar um horizonte de solução onde as categorias do
político podem ser resguardada. A criptografia apontada pelos hackers citados, poderá, segundo
nossos autores, ser uma arma contra a espionagem e massificação de informações perpetradas
pelos governos e empresas. Modo pelo qual os cypherpunks buscam resolver o problema da
vigilância e controle pela internet, abrindo um espaço de privacidade e liberdade na rede.
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1.O NASCIMENTO DA INTERNET E SEU DESTINO
O estabelecimento da internet como ferramenta de uso comum na atualidade abre espaços
de reflexões necessários, tendo amplos horizontes que desafiam a racionalidade filosófica. Pensar o
ciberespaço e suas implicações políticas, em um mundo a cada dia mais informatizado, apresentase como essencial. Os impactos reais são visíveis e as vias de abordagem são múltiplas, tornando a
análise complexa. Não podemos abordar o fenômeno ciberespacial de maneira ingênua, pensado
na internet como ferramenta de emancipação em si mesma, para tal, seu uso, pelos usuários e as
instâncias de poder, estatal ou privado, deve entrar em foco. Ademais, não podemos analisar de
forma puramente pessimista, o que implica mais uma vez em seu uso. Nos importa, no entanto,
traçar um dado destino (Schiksal)2 da internet. Logo, o desdobramento do ciberespaço como
dispositivo de vigilância e controle como apontado por inúmeros hackers. Apesar da escolha
pessimista do fenômeno, buscaremos não seguir apenas esta perspectiva, mas também suas
condições para possibilidades emancipatórias, condicionadas por lutas políticas.
O destino deve ser compreendido como o desenrolar de uma sequência histórica, portanto,
como fatum, no sentido do que foi feito do ciberespaço desde o seu nascimento. Dessa maneira, não
compreendemos a categoria de destino como um acontecer cego, mas como percurso histórico
como determinante que condiciona sua utilização em nossos dias. Partindo dessa consideração, é
preciso revelar o motivo pelo qual a estrutura de informações rápidas foi desenvolvida, pois tal
acontecimento aparece-nos como determinante no papel da rede no mundo.
Após os acontecimentos das guerras mundiais, com a polarização do mundo entre Estados
Unidos da América e União Soviética, originando a Guerra Fria, a necessidade de transmissão de
informações rápidas e seguras, tornou-se essencial para defesa das nações que lutavam pelo poder
sobre o mundo. O globo entrava, nesta perspectiva, na era da informação. Em 1969 surge o
protótipo do que hoje conhecemos como internet, chamada de Arpanet e desenvolvida pelos norteamericanos. Sendo apresentada pela empresa Advanced Research and Projects Agency (ARPA),
Possuía como objetivo a manutenção da comunicação entre bases militares em diversos pontos do

2

A noção de destino que seguimos, é apresentada no artigo de Lima Vaz, A metafísica na modernidade: “A categoria de
destino (Schiksal) deve ser aqui entendida não no sentido de um cego acontecer, mas de uma “fatal” (de fatum)
sequência histórica (Geschik) que advém necessariamente como desdobramento “historial” (geschichtlich) de um
desdobramento (...) do qual procede justamente o curso de um destino escrito no tempo de uma história.” VAZ, H. C.
de Lima. A metafísica na modernidade; In: in Escritos de Filosofia III: filosofia e cultura. São Paulo: Loyola, 1997, P. 343
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mundo, constituindo assim uma rede de dados informacionais como estratégias e comandos de
guerra.
Neste marco, a criação de uma rede virtual para manutenção de comunicação é pensada
como arma de guerra para proteção do estado Norte Americano. Concebida como vantagem militar
sobre outros países inimigos. Assim, a configuração da Arpanet tornou significativamente maior a
possibilidade de garantir a mais valiosa arma, a informação. Dando abertura àquilo que conhecemos
como a era da informação. Tal perspectiva demonstra sua força e sentido, no desejo de manter-se à
frente dos países inimigos. De forma a garantir contra-ataques precisos caso surja necessidade.
Inicialmente, seu uso era exclusivo ao Departamento de Defesa norte americano, a partir de
1982, o projeto pôde ser usado por instituições acadêmicas e científicas. O uso comercial desta
estrutura foi liberado a partir de 1987 nos Estados Unidos. A Worl Wide Web (WWW) surge em 1989,
expandido as funcionalidades da rede e dando início à internet que conhecemos hoje. Assim, o que
inicialmente surgiu como arma de guerra, populariza-se e torna-se parte da vida cotidiana dos
cidadãos comuns, lançando uma perspectiva vitalista da cultura, como apresentada por Pierre Lévy.
Em curto ensaio intitulado Uma perspectiva vitalista sobre a cibercultura e publicado em 1997,
o francês Pierre Lévy, apresenta algumas perspectivas otimistas para o futuro do homem com a
popularização e massificação da rede mundial de computadores (World Wide Web). Para o escritor,
tal fenômeno tecnológico, impulsionaria a vitalidade da cultura humana, suprimindo espaço e
tempo com o estreitamento das relações humanas e tecnológicas. Em tom premonitório, nos diz o
autor:
[...] Em pouco tempo, teremos todos nosso site web. Em alguns anos, imprimiremos nos
coletivos humanos nossas memórias, nossos projetos e nossas visões sobre a forma de
avatares, ou de anjos numéricos que dialogarão no ciberespaço. Cada indivíduo, cada grupo,
cada forma de vida, cada objeto se tornará seu automédium, seu próprio emissor de dados
e de interpretações em um espaço de comunicação onde a transparência e a riqueza se
opõem e se estimulam.3

Lévy prenuncia o estreitamente das relações humanas, dado pelo advento do ciberespaço
com vistas otimistas e entusiastas. Em nosso tempo, os anjos numéricos são apresentados na forma
de perfis e habitam o espaço virtual se movendo pelas redes sociais, veículos de compartilhamento
de conversas, informações, imagens, e toda gama de fatores da vida cotidiana, agora acessada e
acompanhada por telas que cabem em nossos bolsos. Cada indivíduo possui atualmente uma ou
várias redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp para citar as principais e mais populares
3

LÉVY, Pierre. Uma perspectiva vitalista sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2007, p. 13
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atualmente. Estas facilitam o acesso da rede para as pessoas e demonstram um potencial
informacional imenso, de modo que inseriram-se na cultura e a modificaram, o que demonstra a
validade da assertiva de Pierre Lévy de 1997.
Apesar de assertivo, o entusiasmo do autor não parece corresponder ao destino,
compreendido por nós como determinação histórica do uso do ciberespaço, traçado do fim do
século XX até a atualidade. Grande parte do ânimo otimista sobre a modificação das relações
humanas, para uma suposta vitalidade da cultura e crescimento da individualidade e da
transparência, desaparece quando governos e grandes corporações exercem controle ilimitado
sobre o espaço virtual. Frente ao processo de dominação da internet pelos governos, principalmente
pelo estado Norte-Americano, o ciberespaço se torna um perigo para todas as populações do
mundo. Sob essas perspectivas, buscaremos um contraponto sobre o entusiasmo com a tecnologia
virtual.
A análise do autor francês, centra-se nos fenômenos visíveis que se expressam na superfície
e, no entanto, não consegue chegar a análise da determinação primeira do ciberespaço. Tal
determinação só pode ser vista, quando contemplamos o nascimento da internet como parte de um
arsenal de guerra, fato que nos permite traçar seu percurso histórico até a atualidade. Pois seu
caráter bélico, não desapareceu, mesmo com a grande popularização e adesão mundial ao
ciberespaço, pelo contrário, foi fortalecido enquanto ferramenta de controle, possibilitando a
monitoração em massa das informações de todos os cidadãos e países do mundo. Nosso objetivo se
revela exatamente nesse fato, a criação da internet é bélica, o que determina sua trajetória histórica
até a atualidade como facilitadora do sistema totalitário. A compreensão do motivo de seu
nascimento determina seu desenrolar histórico, é o que entendemos por destino. Significa dizer que
o ciberespaço foi concebido com uma destinação específica, e seu uso, desde então, não traiu tal
destinação.
As análises dos integrantes do movimento cypherpunk, comprovam o uso da internet como
ferramenta de controle em massa. De ferramenta emancipatória que poderia vitalizar a cultura,
como acreditou Pierre Lévy, talvez por desconhecer o objetivo de sua criação, ela passa a ser, agora,
um dos grandes facilitadores do totalitarismo, logo, um perigo para humanidade.

2.INTERNET E VIGILÂNCIA: ARMAZENAMENTO EM MASSA DE INFORMAÇÕES
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Em introdução ao livro, Cypherpunks: Liberdade e o futuro da internet, o criador da plataforma
de denúncias Wikileaks, Julian Assange, abre a obra com um aviso:
O mundo não está deslizando, mas avançando a passos largos na direção de uma distopia
transnacional. Esse fato não tem sido reconhecido de maneira adequada fora dos círculos
de segurança nacional. Antes, tem sido encoberto pelo sigilo, pela complexidade e pela
escala. A internet, nossa maior ferramenta de emancipação, está sendo transformada no
mais perigoso facilitador do totalitarismo que já vimos. A internet é uma ameaça à
civilização humana.4

Vivemos rumo a uma distopia transnacional onde estamos em constante vigilância por parte
de governos e corporações que possuem o controle da internet. O deslizar do mundo para esse
acontecimento ocorre, segundo Assange, a passos largos, sua possibilidade se encontra na falta de
reconhecimento fora dos círculos de segurança nacional, ou seja, é encoberto propositalmente pelo
sigilo, a complexidade e a escala em que acontece. As informações acerca desse acontecimento não
chegam a maioria da população e, mesmo que chegue, as complexidades dessas informações ainda
constituem uma barreira para compreensão da gravidade do problema. Esse alerta nos dá pistas de
como a internet tem sido usada como dispositivo de controle em massa. No entanto, a distopia,
segundo observamos, não está para acontecer, acontece nesse exato momento. A posição teórica
de Assange é preciosa para nosso intento de demonstrar que como arma de guerra, a internet é
facilitadora do totalitarismo.
Trata-se da continuação do processo militar. Agora, espalhado mundialmente de forma a
aperfeiçoar os modos de vigilância protegendo o status quo. De que maneira isso acontece? É o que
a obra de Assange propõe explicar. O fenômeno de maior comunicação entre os indivíduos, segundo
Assange, é contraposto por uma maior vigilância. Como fenômeno comum, em que todas as
pessoas estão imersas, o ciberespaço se torna um modo de transmissão de informações não apenas
para os governos, mas também entre os indivíduos. Pois as pessoas divulgam na rede, suas ideias
políticas, relações familiares e de amizade tornando pública sua vida privada colaborando
servilmente, talvez sem seu conhecimento ou consentimento, ao panorama de vigilância global. Ao
passo que esta suposta liberdade cresce, torna-se mais fácil o acesso dos governos a vida íntima de
seus cidadãos. Mas não apenas os governos, as empresas privadas também possuem esse acesso.
Nesta perspectiva, traçam perfis de mercado e controlam as escolhas de compra, padronizadas
pelos filtros virtuais a que são submetidas sem percepção consciente.

4

ASSANGE, Julian. Cypherpunks: liberdade e futuro da internet. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 24
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As observações precedentes não são, de modo algum, novas, tendo em vista a quantidade de
críticas que apontam para malefícios das redes sócias na vida dos internautas. No entanto, pensar
sobre essas questões, apresentando-as, leva-nos a questões mais sérias. Por exemplo, a falência de
conceitos tão caros a filosofia, como o próprio conceito de político, cidadão, dependentes na
sociedade civil burguesa, de categorias como privacidade e liberdade. O que se revela em meio a
todo o esquema do livro de Assange, é que, a internet enquanto meio de controle dos estados e das
empresas sobre os cidadãos, cerceia a posição das massas no mundo, retira-lhes a liberdade de ação
na padronização das escolhas e destrói a privacidade com o aumento da vigilância. Revelando o
controle total nas mãos de poucos e a castração da liberdade de muitos.
Corrobora com nossa visão, o filósofo italiano, Giorgio Agamben, em seu artigo Como a
obsessão por segurança muda a democracia, onde o filósofo analisa a queda do político como uma
das consequências da obsessão pela segurança nos estados pós guerra, até os nossos dias. Torna-se
interessante para nosso texto, à medida que delineamos o nascimento da internet, com o Arpanet,
como produto da situação da segurança na guerra fria. Assim, nos diz Agamben:
Um espaço videovigiado não é mais uma ágora, não tem mais nenhuma característica
pública; é uma zona cinzenta entre o público e o privado, a prisão e o fórum. Tal
transformação tem uma multiplicidade de causas, entre as quais o desvio do poder moderno
em relação à biopolítica ocupa lugar especial: trata-se de governar a vida biológica dos
indivíduos (saúde, fecundidade, sexualidade etc.), e não mais apenas exercer uma soberania
sobre o território. 5

Trata-se exatamente de uma das conclusões que se pode retirar do livro de Assange em
escala mais expressiva, para não dizermos monstruosa. Enquanto Agamben narra o
desaparecimento da categoria da vida pública, a falência do conceito de político, cujo espaço de
ação se daria no espaço público, agora inexistente. Assange narra, partindo da internet como meio
de controle, o desaparecimento da vida privada, pois cada computador, smartphone são
dispositivos de cooptação de informações privadas sobre os indivíduos. Ambos demonstram que
tanto a categoria política, quanto a privada, ou seja, o modo de vida humano como conhecemos,
sofrem a influência do controle total. Sob tais perspectivas, os apontamentos óbvios acerca da
internet ganham configuração de problemas urgentes a serem pensados.

5

AGANBEM, Giorgio. Uma cidadania reduzida a dados biométricos. Como a obsessão por segurando muda a democracia.
2014. Disponível em: << http://diplomatique.org.br/como-a-obsessao-por-seguranca-muda-a-democracia/ >> Acesso
em catorze de agosto de 2017.
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O controle total a que o espaço virtual é submetido, é possível graças a centralização e
detenção da estrutura física que possibilita o acesso à rede. Quem detém os meios físicos da
internet, detém o controle sobre ela. A centralização dos meios físicos da rede atualmente é de
monopólio das grandes empresas e governos. Costuma-se pensar que o ciberespaço é algo não
físico, ou para além deste, sem um suporte físico que o faça funcionar. Tal interpretação, nos lembra
as leituras chulas sobre metafísica, onde um mundo metafísico se apresenta independente do nosso.
Não podemos pensar de tal forma sobre a internet. Seu funcionamento depende de uma grande
estrutura física para que seu uso seja possível. Cabos de fibra ópticas e máquinas de servidores são
estruturas essenciais para manutenção da rede. Deter esses meios, é deter o controle do fluxo de
informação que passam pelos cabos e são armazenados nos servidores das empresas.
Daí surge a pergunta, o que são feitos desses dados? De que modo são usados? E quem tem
acesso a eles? Sabe-se que nada é totalmente deletado da rede. Mesmo uma conversa privada, por
meio de e-mail, Facebook, Skype, é armazenada nos servidores dessas empresas. De modo que a
privacidade é mera ilusão, pois não se sabe do que é feito de seu dados armazenados, quais seus
usos, quem detém essas informações e o que elas dizem sobre você. Ademais, desde 2001, depois
do ataque ao World Trade Center, nos Estados Unidos, os governos tomaram como posicionamento
uma série de demandas de segurança para se protegerem do terrorismo. O que serviu como
justificativa para que a segurança fosse posta acima da privacidade dos cidadãos. Essa série de
demandas podem ser usadas para violarem o contrato de privacidade que as empresas tem com
seus clientes. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem acesso direto aos servidores do Google e
Facebook6.
Por essa estrutura centralizada em determinados países, o acesso dos governos as
informações privilegiadas são mais fáceis de serem realizados. Não se trata apenas de
monitoramento via servidores. O Ato Patriótico (Patriot Act)7 adotado após o ataque as Torres
Gêmeas, garante toda legitimidade em ações contra a privacidade de cidadãos nos Estados Unidos

6

Essa informação pode ser checada no link: << https://www.cartacapital.com.br/internacional/eua-tem-acesso-diretoaos-servidores-de-google-facebook-e-apple-diz-jornal-5976.html >> As 18:30 do dia 12/08/2017
7
“O Ato Patriótico é um pacote legislativo aprovado pelo Congresso americano no auge do clamor anti-terrorista, 45
dias após os atentados às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, sem nenhuma consulta à população. O significado
da expressão Patriotic (Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) explica a intenção do
governo Bush: gerar ferramentas necessárias para interceptar e obstruir atos de terrorismo.” Disponível em <<
http://www.conjur.com.br/2007-mar-12/eua_acusa_fbi_usar_ilegalmente_lei_terrorismo >> dia 12/08/2017 as 18:35
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e no mundo. Pondo a segurança acima da privacidade e da liberdade dos indivíduos. Tal ato é
ovacionado por muitos, sem a perspectiva dos abusos os quais ele dá margem.
Os abusos foram evidenciados em denúncias que tiveram repercussão no mundo inteiro. Os
exemplos mais corriqueiros e de grande repercussão, são a plataforma Wikileaks8, criada por Julian
Assange e a denúncia do ex-analista de sistemas da CIA, Edward Snowden9. Ambos foram e são,
figuras centrais de denúncias sobre a espionagem praticada pelos órgãos governamentais e
privados, possíveis graças ao armazenamento de dados em massa. Em 2010, o Wikileaks divulgou
milhares de documentos oficiais do governo dos Estados Unidos, comprovando sua prática de
espionagem em massa. Pondo a organização e seus representantes sob vigilância constante desde
então. Em 2013, Edward Snowden revelou ser autor do vazamento de informações confidenciais dos
Estados Unidos, incluindo o mais importante, a existência e funcionamento do programa de
espionagem em massa, o PRISM10 iniciado em 2007. O programa tinha como tarefa recolher
informações de alvos dos E.U.A no mundo inteiro, incluindo gabinetes de presidência e órgãos
importantes da União Europeia.
Compreender a estruturação física dos servidores determinados a espaços geográficos e sua
centralização quase que unanimemente nos Estados Unidos, esclarece a nós, o funcionamento bem
sucedido dos projetos de espionagem, pois seus pontos geográficos são essenciais para manutenção
de tais projetos. São bilhões de informações registradas todos os dias e gravadas, por tempo
indefinido e desconhecido para a maioria, nos servidores de todas as empresas que prestam serviços
de internet. Dessa maneira, o anúncio citado no início desta parte do texto, encontra seu sentido. A

8

O Wikileaks é uma organização fundada em 2006 por Julian Assange. Se constitui como uma plataforma de divulgação
de dados mantendo o anonimato de quem os envia. Publica dados confidenciais de empresas e governos. É interessante
notar que o Wikileaks recebe os dados de pessoas incorporadas nas instituições. Geralmente são denúncias com provas
de atos eticamente questionáveis, quando não, criminosos. A garantia de que o denunciante se manterá anônimo é um
dos motivos pelos quais o Wikileaks recebe milhões de documentos para divulgação.
Para mais informações indicamos os dois livros de autoria de Assange: Cypherpunks: o destino e o futuro da internet e
Quando o Google encontrou o Wikileaks. Ambos possuem um dossiê completo sobre o que é o Wikileaks e suas ações
no mundo.
9
Snowden é ex-técnico de segurança da CIA, é acusado de espionagem por vazar informações sigilosas de segurança dos
Estados Unidos e revelar em detalhes alguns dos programas de vigilância que o país usa para espionar a população americana
– utilizando servidores de empresas como Google, Apple e Facebook – e vários países da Europa e da América Latina, entre eles
o Brasil, inclusive fazendo o monitoramento de conversas da presidente Dilma Rousseff com seus principais assessores. Para
mais informações consultar: << http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-querevelou-espionagem-dos-eua.html >> Para compreensão mínima do problema.
10
Para melhor compreensão do caso:
<<http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/07/12/interna_internacional,421717/as-principais-revelacoesde-edward-snowden.shtml>> acesso em 13/08/2017
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internet se constitui como perigo para humanidade, no entanto, o horizonte de possibilidade desse
perigo, é condicionado ao monopólio de determinados planos de controle. Ora, esse perigo
compromete a própria categoria do político, que entra em declínio com a mudança de paradigma
de defesa dos estados contemporâneos. Instaura-se um estado de controle nunca antes visto, onde
cada indivíduo é vigiado até mesmo na esfera privada, ou seja, dentro de sua própria casa.
Sob essa configuração, a reflexão sobre o ciberespaço enquanto ferramenta de dominação
ganha lugar de destaque para o pensamento filosófico. Desta maneira, compreende-se que o seu
nascimento, a Arpanet em 1969, empreende o destino, compreendido como categoria de
sequências históricas e factuais que levam a internet a ser uma arma de guerra contra a liberdade e
a privacidade, tornando-a perigoso facilitador do totalitarismo. Ora, apesar de extremamente útil
no cotidiano, encontrar o seu traço de criação, ou seja, ferramenta criada para guerra, desvela sua
determinação que continua até os dias de hoje. Armazenar informações e controlar as situações
partindo dessas informações. A rede continua, até os nossos dias, seguindo o seu modo de operação.
E o desenrolar histórico, levado a publicização por Assange com o Wikileaks e Snowden com o
vazamento de informações da CIA, não escapa da destinação primeira da internet.
Se a internet, lida a partir da categoria chave do destino, como esboçamos em nosso texto,
se revela como arma de guerra utilizada pelos poderosos, nós, os mais fracos, a tomamos até o
presente momento como espaço de guerra. Guerra ao quê? Ao armazenamento de dados pessoais,
como forma de proteção da privacidade e da liberdade, como categorias fundamentais do agir
político humano na sociedade civil atual. Ora, sob esse perigo, o de perder o status político no
mundo, o agir decisório sobre o poder11, se faz necessário construir armas que mantenham essas
categorias fundamentais. A construção de mecanismos de defesa contra a espionagem na rede é
um dos debates tratados por Assange e seus amigos hackers em seu livro. Buscaremos demonstrar
de que maneira essa pretensão se mostra válida para eles.

3. CYPHERPUNKS E O CHAMADO A LUTA CRIPTOGRÁFICA
Nos fins do século passado, surge na Europa um movimento intitulado Cypherpunks. Seu
objetivo, é manter a privacidade e a liberdade no reino da internet. Sob a compreensão de que sem

11

Pelo menos na perspectiva dos hackers denunciantes da internet como meio de controle. E neste ponto pode-se traçar
um debate mais amplo que não nos propomos aqui, como o da necessidade da política ou mesmo de sua possibilidade
frente ao poderio dos estados contemporâneos.
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essas categorias, o conceito fundante do homem, a política, se perderia no reino recém criado do
ciberespaço. Compreendem que estados e empresas detém o monopólio físico da internet, como
tentamos demonstrar anteriormente, e que para reagir a esse estado de coisas, se faz necessário
ferramentas que possam manter a integridade humana como espaço de ação onde o Estado e as
empresas não possam intervir.
[...] nós fizemos uma descoberta. Nossa única esperança contra o domínio total. Uma
esperança que, com coragem, discernimento e solidariedade, poderíamos usar para resistir.
Uma estranha propriedade do universo físico no qual vivemos. O universo acredita na
criptografia. É mais fácil criptografar informações do que descriptografá-las.12

O modo de proteção encontrado por esse movimento se chama criptografia13, modo de
ocultar as mensagens para que elas não sejam interceptadas por terceiros. Este método, trata-se da
codificação de dados para que um terceiro não o compreenda, mesmo que as intercepte. Assim,
apenas o emissor e o receptor podem decodifica-la, protegendo a privacidade da mensagem sem
riscos de espionagem. Criptografar os dados se torna uma das únicas armas que as pessoas dispõem
para não terem sua vida acessada por um click. Mas como esse mecanismo funciona?
Na computação, a técnica usada são a de chaves, as chamadas “CHAVES
CRIPTOGRAFICAS”, Trata-se de um conjunto de bit’s baseado em um algoritmo capaz de
codificar e de decodificar informações. Se o receptor da mensagem usar uma chave
diferente e incompatível com a do emissor ela não conseguira ter a informação.14

Funciona através da criação de chaves para codificação de dados que o emissor cria para o
receptor, de forma a manter as informações apenas entre eles, caso assim deseje, fugindo, então,
do monopólio dos governos e empresas que detém a parte física da internet constituída por cabos
de fibra óptica, servidores, satélites e demais ferramentas de posse dos grandes líderes do
capitalismo. Desta forma, quanto mais difícil for uma chave, mais complicado será desvendá-la e
mais segura estará a informação que se deseja transmitir.
O modo criptográfico das mensagens permite transitar pela internet sem o risco de
espionagem contínua, permitindo o espaço livre para exercer a categoria do político. O agir livre do
homem no mundo. Apesar de ser um conceito simples, suas implicações são indispensáveis. Sua
dificuldade parece centrar-se na técnica de como fazer. Formulando a questão, como popularizar ou
massificar a criptografia de dados de forma que todos possam se eximir da vigilância dos Estados e
grandes corporações? A resposta a essa pergunta se encontra nos desenvolvedores de softwares

12

ASSANGE, Julian. Cypherpunks: liberdade e futuro da internet. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 27
O termo Criptografia surgiu da fusão das palavras gregas "Kryptós" e "gráphein", que significam "oculto" e "escrever",
respectivamente.
14
Encontrado em << https://www.oficinadanet.com.br/artigo/443/o_que_e_criptografia >> acesso em 14/08/2017
13
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livres, ou seja, na criação de programas criptográficos que nos permitam acessar seu código fonte15
de forma a identificar se o programa possui falhas propositais ou não, para que se possa criar dados
criptografados seguros.
Para os cypherpunks essas são as alternativas viáveis para manutenção da liberdade na
internet. Seu destino, entendido na categoria que esboçamos, é lido de maneira pessimista, ao
contrário de leituras vitalistas como a de Pierre Lévy. A compreensão dessa determinação, enquanto
arma de guerra usada contra tudo e todos para manutenção do estado vigente de coisas, necessita,
dessa forma de contra-ataque, ou melhor, de defesa da população contra a espionagem. Sob esta
perspectiva, a criptografia seria a única defesa das pessoas comuns. Não podemos compactuar com
a leitura vitalista do momento, que ignora as bases determinantes da criação da internet e segue um
fluxo superficial do fenômeno. Ao estado das coisas, a perspectiva otimista perante a internet em
nossos dias torna-se um horizonte a se alcançar, o tão sonhado objetivo de transparência nas
relações ciberespaciais políticas que a rede tão exageradamente esconde. Pois, o presente da
internet anuncia o fim do político, é a este político que a transformação da rede persegue.
Transformação que só se torna possível no ato de controle desta pelas populações do mundo.
Privacidade para os fracos e transparência para os poderosos, é isto que a luta dos cypherpunks
procura, essa procura deve seguir o mesmo curso na perspectiva de que o destino, enquanto
desenrolar histórico factual mude em prol de um futuro livre no ciberespaço.
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LITERATURA E OUTRAS
ARTES: A CONSTRUÇÃO
DA IDENTIDADE DE
GÊNERO EM
PRODUÇÕES FRANCOLUSÓFONAS
Néstor Raúl González Gutiérrez1 e Tieko Yamaguchi Miyazaki2
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a construção da identidade de gênero a
partir das perspectivas biopsicossociais nos contos “Maria Rapaz”, de Rosario Ngunza, e “Isaltina
Campo Belo”, de Conceição Evaristo e na produção cinematográfica francesa Tomboy, de Céline
Sciamma. Após a análise das obras, debate a dicotomia gênero e sexo. Finalmente compara as
obras reforçando temas como: a construção da identidade de gênero na infância, o corpo como
elemento diferenciador biológico e cultural, a sociedade como moduladora das condutas e a
violência de gênero como eixo transgressor da intolerância social.
PALAVRAS- CHAVE: Identidade de gênero. Rosario Ngunza, Conceição Evaristo. Céline Sciamma.
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo analizar la construcción de la identidad de
género a partir de las perspectivas biopsicosociales en los cuentos “María Rapaz”, de Rosario
Ngunza, e “Isaltina Campo Belo”, de Conceição Evaristo y en la producción cinematográfica
francesa Tomboy, de Céline Sciamma. Tras el análisis de las obras, reflexiona sobre la dicotomía
género y sexo. Finalmente, compara las obras enfatizando temas como: la construcción de la
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identidad de género en la infancia, el cuerpo como elemento diferenciador biológico y cultural, la
sociedad como moduladora de las conductas y la violencia de género como elemento transgresor
de la intolerancia social.
PALABRAS CLAVE: Identidad de género, Rosario Ngunza, Conceição Evaristo, Céline Sciamma.

INTRODUÇÃO: LITERATURA COMPARADA
A prática da comparação é um fenômeno tão antigo como a própria manifestação da
literatura: tecendo os percursos da Literatura Comparada, Olmedilla (1997, p. 954) explica:
Pensamos que la literatura comparada apareció, como tal, el día en que un escritor descubrió
que él tenía un colega allende las fronteras de su esfera cultural y lingüística. En el momento
en que estos escritores establecieron relaciones a través de sus obras y se dieron cuenta de
que sus inquietudes, deseos y preocupaciones eran idénticos o diferentes; en definitiva,
comparables, podemos inferir que surgió Literatura comparada. Si ésta no surgió como un
sistema crítico, sí al menos como un punto de partida y referencia que arrojaría futuras luces
sobre el tema.3

Apesar de iniciar de forma empírica, a Literatura Comparada surge como disciplina no século
XIX sob o domínio europeu, especificamente dos franceses, num momento marcado pela produção
de novos saberes que determinaram constantes encontros entre intelectuais, permitindo
aproximações entre literaturas como forma de conhecimento e de identificação do outro. Foi
inserida como disciplina nas universidades francesas por Abel Villemain, Jean-Jacques Ampère e
Philarète Chasles com nomenclaturas como “panoramas comparados”, “estudos comparados” e
“história comparativa das artes da literatura”. (CARVALHAL, 2007).
Na primeira metade do século XIX Goethe (1892 apud JIMÉNEZ, 1998) propôs o termo
Weltliteratur (literatura universal), entendida não como um estudo rigoroso da literatura do mundo,
mas como um termo referencial a uma época em que todas as literaturas poderiam ser uma só. A
Weltliteratur seria o conceito significativo da grande síntese literária, considerando as contribuições
que cada literatura nacional aporta na consolidação dessa universalidade. Tal fator reduziria a
Literatura Comparada propriamente dita às produções locais e às dependências das traduções.

3

Pensamos que a literatura comparada apareceu no dia no que um escritor descobriu que ele tinha um colega além das
fronteiras da sua esfera cultural e linguística. No momento em que esses escritores estabeleceram relações através das
suas obras e perceberam que suas inquietações, desejos e preocupações eram idênticos ou diferentes; quer dizer,
comparáveis, podemos inferir que surgiu a literatura comparada. Se não surgiu como um sistema crítico, pelo menos
como um ponto de partida e referência que brindaria futuras luzes sobre o tema.
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Se a Literatura Universal, nesse período, confundida com a Literatura Comparada, fosse a
Weltliteratur entendida como soma de todas as literaturas nacionais, Gillén (apud JIMENEZ, 1998)
propõe três possíveis (re)interpretações da seguinte forma:
1) Obras literarias que, superando las barreras nacionales, pueden ser accesibles a todo el
mundo, a futuros lectores de un número creciente de países. 2) Obras literarias que,
generalmente en traducciones, han ido y venido por el mundo, y 3) Obras que reflejan lo más
profundo, común o duradero de la experiencia humana4.

Nesse período, os estudos de tradução começam a ganhar força, pois, ao estarem os países
europeus em processo de consolidação como nação, a influência comparativista afirmou questões
identitárias e culturais de cada povo. Carvalhal (2007, p. 11) acrescenta que:
O rápido desenvolvimento do comparativismo literário na França foi favorecido pela ruptura
com as concepções estáticas e com os juízos formulados em nome de valores reputados
intemporais e intocáveis, preconizada pelo historicismo dominante. A difusão da literatura
comparada coincide, portanto, com o abandono do predomínio do chamado "gosto
clássico", que cede diante da noção de relatividade, já estimulada, desde o século XVII, pela
"Querelle des anciens et des modernes".

A literatura comparada começa a ser divulgada nos países europeus por meio da
consolidação de métodos de promoção e divulgação. O aumento das publicações de livros por parte
dos franceses toma caráter norteador e difusor; em La littérature comparée, publicada em 1931, Paul
Van Tieghem, situa a Literatura Comparada entre as áreas da historiografia literária e a Literatura
Geral, propondo a consolidação de uma história literária universal.
Um ano depois da obra de Tieghem, o crítico português Fidelino Figueiredo discorda dos
pressupostos difundidos naquele período, manifestando que a comparação era simplesmente uma
técnica da crítica literária. Tal ação permitiu promover os estudos literários à história geral, à
Literatura Geral e reduziu a comparação a um método. Em palavras de Figueiredo (apud JIMÉNEZ,
1998):
A literatura comparada – repito o que afirmava já em 1912- não tem um método próprio,
porque repete o método normal da história literária, coisa por si muito aleatória; apenas
estende as suas investigações a um campo mais vasto, transpondo na perseguição das
causas dos fenômenos as fronteiras nacionais, à busca de influências externas; é apenas um
alargamento dos quadros dos estudos.

mparado a esse pensamento, Rene Wellek manifesta a necessidade de esclarecer a
epistemologia da literatura comparada, questionando o método e as fontes, até então utilizadas.

4

1) Obras literárias que, superando as barreiras nacionais, podem ser acessíveis a todo o mundo, aos futuros leitores de
um número crescente de países. 2) Obras literárias que, geralmente, em traduções, tem ido e vindo pelo mundo, e 3)
Obras que refletem o mais profundo, comum e duradouro da experiência humana.
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Sua contribuição desarticula o pensamento eurocentrista que identificava a comparação como o
processo de hierarquização e de categorização das produções literárias tomando como referente as
fontes e influências entre autores de cunho europeu. O pensamento da época reduzia a comparação
como um exercício de identificação de traços literários influenciados e reproduzidos por outros
autores. Explica Wellek (1994, p. 109):

O comparatista qua comparatista, nesse sentido limitado, só poderia estudar fontes e
influências, causas e efeitos, e seria impedido, até mesmo de investigar uma única obra de
arte em sua totalidade, uma vez que nenhuma obra pode ser inteiramente reduzida a
influências externas ou considerada como ponto irradiador de influências sobre países
estrangeiros apenas.

A descentralização do poder europeu das antigas colônias marca uma grande redistribuição
do conhecimento, pois a língua de herança do colonizador se torna a língua de instrução e
posteriormente de representação dos oprimidos; daí a exaltação das literaturas pós-coloniais
demarcadas inicialmente como “literaturas nacionais”, consideradas por Weisstein (1973) como a
literatura que caracteriza cada país em vista de limites impostos por interesses políticos e
econômicos que descrevem as tensões entre as fronteiras linguísticas e sociais.
Por sua vez, Salvato Trigo centraliza seus estudos nas novas nações emancipadas da
opressão e da colonização, conferindo força e visibilidade internacional às literaturas emergentes.
Segundo ele, a colonização deixou impregnada na mente dos subalternos marcas identitárias que
consolidam um estilo literário, pois muitas delas se aproximam no desejo de construir um referente
ideológico e cultural diferenciador, capaz de construir e reafirmar o pensamento nacional:
Na história dos povos, reunidos por circunstancias várias num mesmo território, há sempre
um momento em que o espírito coletivo de nação aparece e procura afirmar-se a partir de
certas referências culturais que passam a construir, por assim dizer, o modelo básico para
realçar a diferença que impulsiona os seus comportamentos políticos. Foi assim na fundação
da nacionalidade portuguesa, assim teria de ser na construção da brasilidade e da
africanidade. (TRIGO, 1986, p. 36)

Foi assim que as literaturas pós-coloniais surgem para dar resposta às novas reorganizações
sócio-políticas uma vez que a raça, o sexo e a língua se tornaram fatores determinantes para
promover encontros entre povos distantes a partir da identificação do outro como singularidade
convergente das diversidades étnico-raciais, fazendo emergir conceitos como alteridade,
hibridismo, crioulização, entre outros.
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Em síntese, o acima exposto permite pensar a literatura comparada a partir das
representações e aproximações culturais, criando diálogos interpretativos que convergem nas
narrativas.

DAS OBRAS
1.
O conto “Maria Rapaz”, publicado no volume 30 de Cadernos Negros (2007) do escritor
angolano Rosário Ngunza, narra a história de Maria, uma menina que desde o começo da narrativa
se apresenta como uma personagem que, quanto a sexualidade e comportamento, foge aos
parâmetros sociais estabelecidos: é anunciada como uma menina com atitudes próprias dos garotos
da mesma idade, segundo o estipulado pela sociedade masculina.
O conto utiliza a narração testemunha in-media-res, anunciando ao leitor um tempo ficcional
que, para ser compreendido, é necessário nele voltar. Isto é, utiliza o tempo psicológico como
estratégia de narração para entender um acontecimento ou sucesso presente enquanto produto de
situações consequentes do passado. Embora o narrador seja adulto, o tempo cronológico do conto
se centraliza na infância, representada por lembranças e recordações dos seus amigos até dias antes
de sua mudança para a cidade: “Agora vendo esta foto, lembro-me da Maria Rapaz. Em nossos
tempos de miúdos quando a malta jogava bola [...]” (NGUNZA, 2007, p.199).
O espaço geográfico enunciado pelo narrador testemunha é descrito como uma aldeia
angolana, caracterizando-o com representações simbólicas e ritualísticas que enaltecem a literatura
local. Em certo momento se fala da contação de histórias como prática de oratória e de manutenção
cultural: “À noite, estávamos ao redor da fogueira a comer milho no saca-rolhas, as histórias do
‘Bocás’ a sair de todas as bocas, as mesmas de todos os dias, mas que davam sempre de graça.”
(NGUNZA, 2007, p. 200). A partir dessa leitura, pode-se evidenciar o “Bocás” referenciada pelo autor
como “uma personagem traquinas dos contos populares das crianças do Sul de Angola” (NGUNZA,
2007, p. 200). Em nota de rodapé, sugere-se ao leitor uma imersão nas histórias locais e recorda-o
da importância da oralidade nessa prática em volta da fogueira, própria de tribos autóctones, em
especial, em países africanos de língua portuguesa tais como Angola e Moçambique.
O conto finaliza com uma reflexão do narrador que chama a atenção do leitor para as ações
de violência e agressão que persistem até o tempo presente da narração. Lembramos aqui, a
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propósito, a coletânea de contos da escritora brasileira Conceição Evaristo, intitulada Insubmissas
lágrimas de mulheres (2011), que traz ao mundo literário várias mulheres negras que, através de
relatos ficcionais, como forma de narrar, põem em manifesto trajetórias e tensões vivenciadas: põese em evidência aí uma literatura feminina de denúncia.
No caso particular do conto “Isaltina Campo Belo”, o espaço social representado na narrativa
enseja a focalização da relação entre a cidade e o campo; estes dois espaços induzem ao leitor a
caracterizar as personagens conforme o espaço da enunciação, uma vez que os atores na narrativa
adquirem representações simbólicas que induzem a narradora-personagem a realizar ações que
comprometem o desenvolvimento da trama. Narra-se a história de uma mulher negra de uma
cidade brasileira do interior, que carrega consigo uma história de vida dominada pelas violências de
gênero, infringidas por discursos falocentristas, de controle comportamental e disciplinar.
A narradora inicia seu relato informando sua origem, o prestigio familiar e o reconhecido
trabalho dos seus avós e pais na sua pequena cidade. Ao fazer isso, destaca o desencontro entre seu
comportamento, de um lado, e, de outro, as atitudes e comportamento social estabelecidas para e
pelas mulheres conservadoras. É o que se observa quando Isaltina questiona:
A cada pergunta da minha mãe ou de alguém de minha família sobre a existência de um
possível namorado, mesmo eu jurando que nem em desejos essa pessoa existia, todas as
personas, normalmente, desacreditavam de minha responsa negativa. E as justificativas
sobre essas descrenças eram sempre as mesmas. Como uma jovem tão inteligente, tão
bonita, tão educada, tão e tão como eu, podia estar sozinha... Inexplicável (EVARISTO, 2011,
p. 54)

Do mesmo modo em “Maria Rapaz”, utiliza-se uma narração in-midia-rés, enunciando um
estado ou consequência de um comportamento no presente como resposta às vivências e
experiências acontecidas no passado. Embora a narradora seja adulta, a história ficcional é
centralizada nos acontecimentos da sua infância e adolescência.
Salienta-se que ambos contos permitem recuperar uma memória ancestral a partir da
narração e da contação de histórias, as quais estão introduzidas nas narrativas como processos de
manutenção cultural e de atualização de conhecimentos. Assim como em Maria Rapaz, em “Isaltina
Campo Belo” se evidência a figura do contador de histórias como forma de resistência e de
transmissão entre gerações:
Nossa família, desde os avós maternos de minha mãe, já se encontrava estabelecida na
cidade. Eles tinham chegado ali, como negros livres, nos meados do século XIX, com uma
parca economia. Minha mãe, orgulhosamente, sempre nos contava a luta de seus
antecedentes pela compra da carta de alforria. Histórias que eu, meu irmão e minha irmã
ouvíamos e repetíamos com altivez, sempre que podíamos, na escola. Meu pai, também
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nascido e ali criado, tinha histórias mais dolorosas de seus antepassados [...] Era uma
narrativa que alimentava também nossa dignidade (EVARISTO, 2011, p. 50).

O fecho do conto se dá no instante em que Isaltina se percebe e se reconhece como diferente,
assumindo sua sexualidade e sua família como uma entre as várias famílias constituídas na
contemporaneidade. Conduz o leitor numa desconstrução política e social do conceito de família e
o leva ao debate das novas políticas de diversidade.
2.
Céline Sciamma, diretora, cineasta e roteirista, reconhecida pelas suas polêmicas produções,
inspirada em autores como Judith Butler e Virgine Despentes, projeta na tela grande temas
relacionados à sexualidade, à identidade de gênero e à construção biopsicossocial de crianças e
jovens à margem das pretensões políticas e disciplinadoras dos comportamentos heteronormativos,
criando uma reinterpretação das lógicas binárias entre gênero e sexualidade. Em uma entrevista
concedida ao diário El País afirma que: “Es una obsesión que surge de lo personal, pero que intento
llevar a un espacio distinto. Mis películas son muy íntimas, pero a la vez nos remiten a un lugar muy
político5” (In VICENTE, 2014)
O seu filme Tomboy (2012) conta a história de Laure, uma menina de dez anos que constrói
uma identidade de gênero diferenciada das de outras crianças, convivendo e se comportando
psicológica e socialmente de forma diferente do esperado pelo seu sexo biológico, fazendo do
espectador um cumplice das vivências e experiências de se autoafirmar como Michael6. Por se tratar
de um filme que focaliza a infância da personagem o elenco é maioritariamente formado com
crianças Zoé Heran (Laure), Jeanne Disson (Lisa), Malonn Lévana (Jeanne), Sophie Cattani (Mãe),
Mathieu Demy (Pai) entre outros.
As estratégias de produção cinematográfica se centralizam nos enquadramentos e na forma
detalhada da combinação entre imagens, cenários e personagens, pois a cuidadosa e pretensiosa
roteirista consegue manipular ao espectador em quanto à significação e representação da
personagem principal, uma vez que os enquadramentos de primeiro plano conversam com o
espectador, fazendo dele um observador testemunha.

5

É uma obsessão de foro íntimo, mas que procuro levar a um outro espaço. Meus filmes são muito íntimos, mas ao
mesmo tempo nos remetem a um lugar bastante político.
6
Nome criado pela personagem Laure para se autorreconhecer com seus amigos.
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O filme se inicia com um enquadramento de primeiro plano (PP), angulação contra-plongeé
de nuca, sugerindo ao espectador uma visão limitada quanto a espaço, tempo e características das
personagens. Isto faz com que se crie uma primeira visão de uma criança que disfruta de um dia
ensolarado e, pelas descrições e imagens apresentadas, tratar-se de um sujeito de sexo masculino.
Logo após, a cineasta realiza um plano subjetivo, implementando um dialogo entre personagem e
espectador, pois os dois observam através dos olhos do primeiro; segue-se um enquadramento de
primeiro plano, em angulação normal frontal, que reafirma as interpretações simbólicas; estas são
parcialmente validadas nos dez primeiros minutos quando a personagem, até então não identificada
ou nomeada, decide sair e conhecer a vizinhança; encontra então Lisa, uma menina que conduz à
identificação ao perguntar-lhe o nome: apresenta-se como Michael.
O jogo simbólico entre o espaço circundante de Michael e o criterioso cuidado no diálogo
entre as personagens, na substituição de pronomes e adjetivos que denunciem seu gênero, se faz
recorrente como estratégia para preservar a não identificação, retratando-o parcialmente como um
menino de 10 anos. O instante crucial de desconstrução psicológica e simbólica no espectador
acontece aos 14 minutos do filme quando, numa cena em uma banheira, encontra-se Michael (nome
até então adjudicado à personagem) com sua irmã, quando a mãe, ao pedir-lhe que saia do banho,
a chama Laure. Seguidamente, os enquadramentos de câmara desconstroem no espectador a
correspondência sexual da personagem criada no seu imaginário, quando em um plano médio
normal de ¾ se expõe o corpo e faz ver que sua genitália se correlaciona socialmente ao nome
feminino utilizado pela mãe.

Tomboy (2012)
Embora nos contos anteriormente examinados, a narrativa permita identificar
imediatamente as personagens ao serem nomeadas como mulheres, ainda que com
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comportamentos dissociados ou diferenciados dos estipulados pelas normativas de gênero, no
cinema se pode observar como as imagens refletem e instigam as criações simbólicas no
espectador, sendo neste caso uma estratégia de persuasão que se descobre com um tempo maior
de narração.
O enredo do filme se centraliza nas vicissitudes enfrentadas pela criança na construção da
sua identidade de gênero na infância, focalizando os conflitos psicológicos e sociais enfrentados
tanto pela personagem quanto pela família e seu circulo de contato próximo.
O filme, a diferença dos contos, abarca um tempo psicológico curto que não transcende à
narrativa, quer dizer, não existem saltos no tempo, e as ações se iniciam e finalizam no tempo
presente ficcional, um tempo de perduração aproximadamente de alguns dias, inferidos pela
cronológica das férias de verão francês um pouco antes da retomada das aulas nas escolas.
Portanto, antes de criar diálogos de aproximação, articulação e convergência entre as obras
em questão, se faz necessário abordar de forma mais aprofundada as questões do gênero e do sexo.
DO GÊNERO E SEXO
A institucionalização do termo gênero na academia torna-se visível na metade do século XX
com Robert Stoller em Sexo e gênero (1994), criando novas polêmicas e tensões filosóficas a respeito
do tema. No seu livro, faz uma distinção entre sexo biológico e gênero social.
O autor reconhece o sexo como uma manifestação fisiológica e biológica determinada no
corpo humano através da distinção do par de cromossomos 23(X –X fêmea; XY macho); enquanto
que o gênero é adquirido no acesso, interação e socialização do aprendizado cultural.
O psicólogo John Money incorpora o conceito de gênero fazendo alusão ao componente
psicológico adquirido na relação social. Em pesquisa com seus pacientes, constatou que a educação
e a interação social podem designer atribuições sem correspondência ao sexo biológico: “By the
term gender role, we earn all those things that a person says or does to disclose himself or herself as
having the status of boy or man, girl or woman, respectively7” (MONEY, 1955). A partir desta
contribuição, infere-se que todos os seres humanos possuem uma dupla indissolúvel; a biológica
(sexo) e a psicológica – social (gênero), inerente à construção individual de cada sujeito.

7

Quando se usa o termo gênero, queremos nos referir a todas as ações que a pessoa diz ou faz que revelam a si mesmo
como pertencente a um status de rapaz ou homem, de menina ou mulher respectivamente.
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Money consagrou categorias representativas de subjetividade, estipulando o gênero
feminino (identificação e comportamento como mulher); gênero masculino (identificação e
comportamento como homem); gênero neutro (bifurcação entre identificação paulatina ou relativa
a homem e mulher ou a negação identitária e comportamental de alguma das duas categorias
sexuais).
Ao compreender que os seres humanos são seres biológicos e psicológicos, Simone de
Beauvoir (1967) acrescenta a cultura como modeladora da psicologia humana, atribuindo condutas
comportamentais, morais e éticas próprias de cada sexo conforme os costumes herdados,
evidenciados nas distinções de roupas, atividades, espaços de trânsito, profissões, entre outros.
Seguindo o raciocínio anterior, Marta Lamas (1998) aponta que o gênero também responde
às dinâmicas impostas pela sociedade, legitimadas pela política e as leis; retomando ideais
foucaultianos dos sistemas de controle e disciplinarização das condutas, acrescenta que é no social
que as pessoas configuram sua identidade, uma vez que:
El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen
socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona
como una especie de "filtro" cultural con el cual se interpreta al mundo, y también como una
especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas
dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todas las sociedades
clasifican qué es “lo propio” de las mujeres y “lo propio” de los hombres, y desde esas ideas
culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie de
prohibiciones simbólicas8. (LAMAS, 1998, p. 100).

Até aqui se considera o gênero como identidade estável e como um locus operativo, mediado
pela sociedade e pela cultura; mas, problematizando essas concepções, Judith Bulter (1998) desafia
essas categorias estabilizadoras quando observa que, assim como a sociedade precisa estar-se
atualizando, e, por sua vez, devem as ideologias de se pensar como sujeito biológico e psicológico
dinamizar-se conforme as transformações (descritas pela autora como performance) sociais, é
necessária uma constante ressignificação do gênero:
Cuando la concepción de performance social se aplica al género, es claro que, si bien son
cuerpos individuales los que actúan esas significaciones al adquirir el estilo de modos
generalizados, esta “acción” es también inmediatamente pública. Son acciones con
dimensiones temporales y colectivas, y su naturaleza pública no carece de consecuencia:
desde luego, se lleva a cabo la performance con el propósito estratégico de mantener al
8

O gênero é o conjunto de crenças, prescrições e atribuições que se constroem socialmente tomando a diferença sexual
como base. Esta construção social funciona como uma espécie e “filtro” cultural com o qual se interpreta o mundo, e
também como uma espécie de armadura constrangedora das decisões e oportunidades das pessoas dependendo se tem
corpo de mulher ou corpo de homem. Todas as sociedades classificam aquilo que é “próprio” das mulheres e “próprio”
dos homens. E a partir dessas ideias culturais se estabelecem as obrigações sociais de cada sexo, com uma série de
proibições simbólicas.
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género dentro del marco binario. Comprendida en términos pedagógicos, la performance
hace explícitas las leyes sociales9. (BUTLER, 1998, p. 307)

A pesar de existir uma dinamicidade sociocultural na contemporaneidade, não se pode
esquecer que falar de gênero e sexo gera um conflito ontológico, teológico e político, pois ainda
permanecem vigentes os discursos de controle e disciplinarização do corpo, fazendo com que o
gênero seja muitas vezes entendido e expressado em concordância com sexo genital adquirido no
nascimento; produzem-se então tensões inter e intrapessoais dos envolvidos que sofrem as
consequências da normalização das condutas humanas, traduzidas em violências simbólicas, físicas
e/ou psicológicas, conforme se observará nas obras dialogantes.
DO LITERÁRIO E DO CINEMATOGRÁFICO
A literatura comparada permite a criação de diálogos entre obras literárias e outras artes,
evidenciando a importância de serem narrativas literárias contrastadas com relatos ficcionais de
outro suporte, ao suscitar reflexão sobre fenômenos sociais neles representados. Antes de tudo é
necessário entender o conto como uma narrativa breve que desafia a intensidade e a tensão da
comunicação entre o escritor e o leitor. Torna-se muitas vezes complexa a dicotomia narrar e
capturar o leitor, em espaço tão restrito em comparação ao romance, conforme comenta Cortázar
(1993):
É preciso chegarmos a ter uma ideia viva do que é o conto, e isso é sempre difícil na medida
em que as ideias tendem para o abstrato para a desvitalização do seu conteúdo, enquanto
que, por sua vez, a vida rejeita esse laço que a conceptualização lhe quer atirar para fixa-

la e encerrá-la numa categoria.
Nesse sentido, ao aproximar o conto com uma produção mais extensa como obras
cinematográficas, reconhece-se a importância das linguagens e dos recursos utilizados pelo diretor
e roteirista assim como os do escritor e do narrador para criar representações simbólicas e ficcionais
que permitam uma ambientação e codificação das imagens criadas:
Enquanto no cinema, como no romance, a captação dessa realidade mais ampla e
multiforme é alcançada mediante o desenvolvimento de elementos parciais, acumulativos,
que não excluem, por certo, uma síntese que dê o “clímax” da obra, numa fotografia ou num
conto de grande qualidade se procede inversamente, isto é o fotografo ou contista sentem
a necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que sejam
significativos. Que não só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no
espectador ou no leitor (CORTÁZAR, 1993, p. 151).

9

Quando a concepção de performance social se aplica ao gênero, fica esclarecido que embora sejam corpos
individuais que atuam nessas significações ao adquirir o estilo de modos generalizados, esta “ação” é também
imediatamente pública. São ações com dimensões temporais e coletivas, e sua natureza pública não carece de
consequências: é preciso realizar a performance com o propósito estratégico de manter ao gênero dentro do marco
binário. Compreendida em termos pedagógicos, a performance faz explícita as leis sociais.
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DA CONSTRUÇÃO E EXPRESSÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO
Conforme dito anteriormente, reconhece-se o gênero como categoria performática que é
interiorizada pela comunidade a partir dos produtos culturais e simbólicos que regulam a
sexualidade e o desejo, os quais adquirem significados conforme o lugar da enunciação e do
resultado das tensões entre pensamento local e a lógica binária de ser e se pensar sujeito
participante.
Desta forma, identifica-se que a posição enunciativa das obras estudadas se localiza em
espaços geográficos distantes, mas que convergem nas singularidades dos discursos teológicos que
permeiam as nações dos autores e produtores. Na França, Angola e Brasil, países fortemente
colonizados pelo pensamento cristão, ainda permanecem vigentes os discursos heteronormativos
difundidos e defendidos pelos textos bíblicos.
Nos contos “Maria Rapaz” (daqui em diante MR), “Isaltina Campo Belo” (daqui em diante ICB)
e na produção cinematográfica Tomboy, as personagens principais a serem estudadas são descritas
em períodos da infância e pré-adolescência, tornando-as sujeitos em devir e em pleno processo de
construção de uma identidade biopsicossocial.
Simone de Beauvoir (1967) identifica a infância como o processo de autodescobrimento e
irradiação das subjetividades, conduzindo o sujeito a decodificar e compreender as dinâmicas sociais
e culturais impostas para cada sexo biológico. Isto é, responder às exigências e responsabilidades
conforme sua genitália, moldando os comportamentos e distribuindo juízos de valores conforme as
lógicas binárias de homem e mulher, masculino e feminino.
Nesse processo de identificação, percebe-se como no conto “Isaltina Campo Belo” a
personagem se constrói a si mesma através da subjetividade, reconhecendo os desacertos dos
adultos quanto à sua constituição identitária:
Eu me sentia menino e me angustiava com o fato de ninguém perceber. Tinham me dado
um nome errado, me tratavam de modo errado, me vestiam de maneira errada [....] Estavam
todos enganados. Eu era um menino. O que mais me intrigava era o fato de minha mãe ser
enfermeira e nunca ter percebido o engano que todos cometiam. Ainda novinha, talvez
antes mesmo dos meus cinco anos eu já descobrira o menino que eu trazia em mim e
acreditava piamente que, um dia, os grandes iriam perceber o erro que estavam cometendo.
(ICB, p 50)

A simbologia pela utilização das roupas evidencia o controle social pela categorização e
normalização dos comportamentos, criando na personagem um estado de tensão e de
inconformismo; fato igualmente evidenciado em Tomboy quando a personagem se apresenta como
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Michael, que em um passeio ao lago decide cortar suas roupas de banho, transformando o maiô em
uma sunga. Através dos contrastes e das comparações a criança interioriza os valores circundantes
e normalizadores das culturas, compreendendo que a sociedade norteia e exige um
desenvolvimento psicológico e social a partir da percepção biológica e sexual determinada desde o
nascimento.
Usando essas lógicas dinamizadoras, Isaltina e Laure são apresentadas a partir das
discordâncias entre a construção identitária e o sexo biológico, cujas diferencias são percebidas e
potencializadas pelo leitor e espectador através da comparação psicológica e comportamental com
personagens secundárias que atuam como regularizadoras e normalizadoras: “Como meu irmão
não percebia que eu era igual a ele e como minha irmã não percebia que eu era diferente dela?” (ICB,
p. 52)
Caso similar acontece em Tomboy:

Tomboy (2012)
As imagens acima descrevem os fortes contrastes entre as personagens, pois, embora as
duas tinham nascido de sexo feminino, o cineasta retrata essa diferenciação a partir dos símbolos
inferidos pelo espectador no jogo das cores, a cor rosa em contraste do azul; da fisionomia corporal,
cabelo comprido e cabelo longo.
DA EXPRESSÃO DE GÊNERO
A expressão de gênero definida por Jesus (2012) como “forma como a pessoa se apresenta,
sua aparência e seu comportamento, de acordo com expectativas sociais de aparência e
comportamento de um determinado gênero” é distinguida pelo leitor nas reiterações realizadas
pelos narradores, orientando-a a partir dessa performatividade entre se conceber e agir.
Em nossos tempos de miúdos, quando a malta jogava bola de saco de plástico queimado na
terra branca e batida a Maria era nossa amiga e comandante da equipe, ela nunca foi de
andar com mulheres [...] a verdade é que ela era nossa chefe capitã da equipe, tomávamos
banho no rio todas as tardes e gostávamos de trepar nas palmeiras (MR, p. 199)
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Quando o narrador menciona que “ela nunca foi de andar com mulheres” ocorre um índice
de não pertencimento dela nas atividades impostas socialmente às meninas, sugerindo que Maria
não se reconhece psicologicamente com essa categoria sexualmente adquirida no nascimento e
evita qualquer tipo de aproximação. Igualmente acontece no filme, quando Michael interage com
seus amigos em atividades socialmente destinadas para eles, sendo reconhecido pelas suas
habilidades futebolísticas.
.

Tomboy (2012)
Um aspecto também a ser levado em consideração é a exclusão das meninas nessas
atividades, pois ao ter Lisa uma identidade de gênero normativa não pode participar do futebol,
sendo rejeitada pelos meninos que nela não reconhecem as competências já codificadas para jogar.
Fato que não repercute em Michael porque sua expressão de gênero conduz à aceitação dos padrões
heteronormalizadores de “ser menino”
SOBRE O DESEJO
Estudando os postulados de Sartre, Butler (2012) define o desejo como a exteriorização das
relações que surgem dentro de si, sendo reafirmado pela construção subjetiva entre o real e
imaginário a partir das estratégias criadas para estabelecer um equilíbrio entre os anseios
ontológicos e a participação social; salienta que “El deseo pasa a ser la manera fundamental de
buscar un lugar social para nosotros mismos, de encontrar e reencontrar una tentativa de identidad
en la red del mundo social” 10 (BUTLER, 2012, p. 153)
A inserção e participação social no universo das protagonistas se evidenciam através da
identidade de gênero, até então construída por elas mesmas, direcionando seus desejos afetivos a
pessoas autorreconhecidas do sexo feminino, como se observa em Maria Rapaz quando o narrador

10

O desejo passa a ser a forma fundamental de achar um lugar social para nós mesmos, de encontrar e reencontrar uma
tentativa de identidade na rede do mundo social.
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diz: “A Maria nos arranjava as boas miúdas do bairro, [...] e como ela dizia: quando casar, a minha
mulher tem de ser forte!” (MR, p. 199 -200). Seguidamente a narradora personagem Isaltina
confessa:
Amarrava os meus desejos por outras meninas e fugia dos meninos. Toda a minha
adolescência, vivi um processo de fuga. Recusava namorados inventava explicações sobre o
meu desinteresse sobre os meninos e imaginava doces meninas sempre ao meu lado. (ICB,
p. 54)

No filme pode-se observada quando Michael, ainda identificando-se como do gênero
masculino, começa a estabelecer uma relação afetiva com Lisa, equilibrando subjetivamente seu
imaginário psicológico com sua anatomia biológica e sua expressão de gênero.

Tomboy (2012)
Nos três casos as personagens persistem na sua construção de mundo, marcando com atos
as expressões de gênero que dinamizam a heteronormatividade. Diz Maria: “Quando casar, a minha
mulher tem de ser forte” (MR, p. 200). Inicialmente tenta se encaixar nas dinâmicas normalizadoras
de masculino/feminino assim como Isaltina controla seus desejos “por outras meninas” (ICB, p.54).

DO CORPO COMO EDIFICADOR DAS DIFERENÇAS
Embora as protagonistas tenham consolidado uma identidade e expressão de gênero, o
corpo ainda em desenvolvimento se converte em um eixo transgressor que as obriga a reinventarse utilizando os estereótipos culturais para manter sua distinção entre masculino e feminino.

Tomboy (2012)
Os arquétipos e simbolismos normalizadores fazem que as personagens mantenham sua
identidade a partir da aproximação das suas aparências ao estipulado pela masculinidade. São

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

181

Literatura e outras artes: a construção da identidade de gênero em produções franco-lusófonas, pp. 167-188

descritas com cabelos curtos, fisionomia delgada, lideres dos jogos, conforme se observa: “(Maria)
não era marica como diziam daquele cabelo bem capiqueno e enrolado tipo no sovaco do preso,
como o João Cambuta dizia. [...] era nossa amiga e comandante da equipe” (MR, p. 199)

Tomboy (2012)
A diferenciação dos gêneros a partir dos comportamentos cria nas personagens uma
necessidade de apropriar-se de atitudes. Observa-se em Michael a imitação, a copia das condutas
dos seus amigos e a repetição das mesmas para preservar sua identidade. Daí o cuidado evidenciado
no tirar a camisa no jogo de futebol, no aprender a cuspir, a brigar com os seus colegas e outras
ações que são moduladas conforme sua interação como outros meninos.
Beauvoir (1967) vê o corpo como o sistema regularizador das atitudes sociais, impondo um
diferenciamento de atividades segundo o sexo; enquanto a menina deve ser delicada e evitar jogos
de força, o menino se afirma a partir da agressividade e na rudeza do seu corpo, orgulha-se da sua
fisionomia e das destrezas que esse instrumento lhe confere.
Nesse sentido, os jogos e as ações na atualidade continuam sendo distribuídas conforme o
sexo masculino e o feminino, consolidando microssistemas de controle e de disciplinaridade que se
tornam excludentes, evidenciados quando o narrador confessa: “O tempo passou e a malta sentiu a
primeira saudade dela quando fomos para a circuncisão e ela ficou na aldeia. E nós lá na saudade”.
(MR, p. 200).
A diferenciação biológica dos genitais reforça essa ideia, pois no exemplo anterior o ritual da
circuncisão, por obvias razões, é realizada para o sexo masculino da aldeia, separando os gêneros e
disciplinarizando os corpos. O pênis como órgão diferenciador biológico entre homem e mulher se
torna um instrumento vitalizador das masculinidades, criando uma falsa hierarquização pela simples
postura no momento de urinar: a feminina, “uma servidão vergonhosa e incômoda”, classifica
Beauvoir. “[...] Para urinar, ela precisa agachar-se, despir-se e portanto esconder-se: é uma servidão
vergonhosa e incômoda” (BEAUVOIR,1967, p. 15).
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Tomboy (2012)
A imagem acima representa a pausa do jogo de futebol para os meninos urinarem; nesse instante,
Michael percebe a ausência daquele instrumento “facilitador” e, reconhecendo a diferença
anatômica entre seu corpo e os dos seus colegas, é obrigada a distanciar-se e esconder-se no bosque
para realizar a mesma necessidade fisiológica. Bruscamente interrompida por um colega que se
aproxima e exige que Michael “corrija”, a personagem se põe rapidamente em pé e acaba molhando
as calças.
Por outra parte, as mudanças hormonais na pré-adolescência determinam ainda mais essa
diferenciação sexual, empurrando a criança do seu androginismo a uma distinção perceptível e
muitas vezes visível. Uma distinção sempre disfórica para o feminino:
Assim como o pênis tira do contexto social seu valor privilegiado, é o contexto social que faz
da menstruação uma maldição. Um simboliza a virilidade, a outra a feminilidade. E é porque
a feminilidade significa alteridade e inferioridade que sua revelação é acolhida com
escândalo. (BEAUVOIR, 1969, p. 56)

Essa forte revelação biológica é enfrentada pelas personagens que dela tomam
conhecimento de forma acidental e com pouca ou nenhuma informação: “À noite, estávamos ao
redor da fogueira a comer milho [...] Até que notamos que tinha sangue na lenha onde Maria estava
sentada. Ela se levantou assustada e, sem dizer nada, correu para casa.” (MR, p. 200). A mesma
descoberta acontece no outro conto e em circunstâncias parecidas, agora descritas com maiores
detalhes e sustos:
Outro acontecimento que marcou a minha vida, no que tange ao menino que eu acreditava
trazer em mim, foi quando surgiram os primeiros sangramentos menstruais de minha irmã
[...] Esses assuntos e mais alguns eram segredados entre as mulheres adultas da família.
Porém com a chegada do sangue menstrual da minha irmã, a escorrer pelas suas pernas,
houve para nós uma ligeira entronização nas conversas das mulheres mais velhas. [...]
Estávamos ela e eu numa entontecida brincadeira de sobe e desce das árvores, fugindo de
meu irmão que já havia completado os treze anos, quando percebi um filete de sangue
escorrendo pela perna baixo de minha irmã (ICB, p. 52 - 53).

Sem preparação ou antecipação, - [...] “esses assuntos e mais alguns eram
segregados entre as mulheres adultas da família” (ICB, p. 53). – essas mudanças causam estranheza
e vergonha nas meninas e só, posteriormente, se revelam “os segredos” e as garotas são acolhidas
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pelas mulheres mais velhas: “Porém com a chegada do sangue menstrual da minha irmã, a escorrer
pelas suas pernas, houve para nós uma ligeira entronização nas conversas das mulheres mais velhas”
[...] (ICB, p. 53). “Entronização” é o termo usado pelo narrador. O que significaria? Um certo orgulho
de algo não compartilhado com o outro sexo, a quem isso é negado pela natureza?

DA REGULARIZAÇÃO E DISCIPLINA DA SOCIEDADE.
Foucault (1996) reconhece que as sociedades se organizam conforme aos dispositivos de
controle, e o discurso por sua vez é o eixo articulador e disciplinador das condutas e as paixões,
cabendo a cada um o conhecimento das normas que nutrem esses discursos.
Embora os movimentos feministas tenham conseguido espaços políticos em prol da
igualdade e equidade entre mulheres e homens, em algumas sociedades persiste a força do
falocentrismo e do machismo como discursos interiorizados pelos cidadãos; são recorrentes os atos
de disciplinarização, de controle, e inclusive de violências simbólicas, físicas e sexuais contra aqueles
que apresentem ideologias e comportamentos que os contradizem ou que não os vitalizam. A forte
insistência pela definição e por encaixe em grupo, gênero, ideologia e/ou partido político cria
tensões nos indivíduos que compreendem estas estruturas não desde uma regularização mais sim a
partir da ressignificação de participar sem necessidade de obedecer às dinâmicas estipuladas pela
sociedade, produzindo um sentimento de não-pertencimento, de não-lugar, de nãoautorrepresentação.
No caso particular das obras, embora não possamos assegurar que abordam como tema
central uma identidade de gênero rotulada socialmente como homo, hetero, ou trans, as
personagens acusam a pressão da sociedade por serem afirmadas não com base em uma
singularidade, mas sim, em uma construção social:
Antes dos meus onze anos, uma noite, sem qualquer sinal do que estava para acontecer,
sem dor alguma, quem verteu sangue fui eu. Não senti prazer ou desprazer. [...] Em pouco
tempo, sem que a mamãe – enfermeira soubesse, descobrimos na rua e nos livros, tudo
sobre o corpo da mulher e do homem. Sobre beijos e afagos dos homens para com as
mulheres. Lembro-me que fui invadida por certo sentimento, que não sei como explicar até
hoje, uma sensação de estar fora de lugar. (ICB, p. 53)

Ao não se inserir nas lógicas sociais, Isaltina denuncia sua incompreensão social frente a sua
construção subjetiva, expondo o seu conflito biopsicossocial: “Lembro-me que fui invadida por certo
sentimento, que não sei como explicar até hoje, uma sensação de estar fora de lugar” (IVB, p.53).
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Um sentimento que, mesmo sendo ela adulta no presente da narrativa, ainda não tem uma
explicação para o deslocamento e fragmentação.
Essa situação também ocorre em Tomboy quando a mãe descobre que Michael é o nome
social que descreve a sua filha Laure; dela exige uma “correção” da sua imagem, obrigando a criança
a se reapresentar aos seus amigos agora com o nome e a personalidade de menina. A complexidade
não entendida pela mãe que, na cena que antecede à ida dela acompanhando a filha às casas dos
amigos, assim se manifesta: “não me incomoda que você brinque de ser um menino e também não
me aborrece. Mas isso não pode continuar”. As palavras reforçam a pressão social enfrentada antes
pela mãe que entende dever exigir da/na criança um controle da performatividade do corpo em
primeiro lugar. Mas a obrigação de vestir roupas femininas e assim se apresentar socialmente
transgride todas as subjetividades, pois obriga à reformulação psicológica, social e comportamental
do sujeito.

Tomboy (2012)
Nas imagens acima se expressa esse sentimento de desconforto, de não identificação e de
vazio ao ver no vestido uma carga semiótica que não corresponde a seu universo, fazendo com que
simbolicamente se distancie dele, conforme traduz a metaforização de pendurar o vestido na
arvore. Do mesmo modo se pode interpretar na confissão “não me incomoda que [...]” uma relação
direta entre espaços de trânsito, pois esse incômodo inexistente quando as condutas são dentro de
casa (espaço privado) surge quando fora dela (espaço público).
Pode-se ver nessa relação entre privado e público um forte indicio de controle de pulsões e
repressões, pois, seguindo o pensamento social, há tolerância sempre e quando as coisas sejam
feitas no privado. Essa lógica também pode ser utilizada pelo agressor para encontrar no privado as
possíveis origens das ausências, carências e consequências de condutas e comportamentos. Opera
na mente patriarcal a necessidade de regulação e de cumprimento das leis heteronormativas,
usando a violência como meio lícito para a consecução dos seus objetivos. Segundo Barberá e
Benlloch (2004, p. 127), “dentro del sistema patriarcal se considera lícito el uso de la violencia por
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quienes ejercen el poder, que son los mismos que dictan las leyes y deciden lo que es lícito y lo que
no lo es.”11
Essas ações podem ser evidenciadas no conto quando a personagem exterioriza para o
companheiro da faculdade o porquê de não querer namorar com ele; mas, seguindo as lógicas
falocentristas e machistas, ele diz saber explicar e, ainda, corrigir essas condutas.
Falei do menino que eu carregava em mim desde sempre. Ele sorrindo dizia não acreditar e
apostava que a razão de tudo deveria ser algum medo que eu trazia escondido no
inconsciente. Afirmava que eu deveria gostar muito e muito de homem, apenas não sabia.
Se eu ficasse com ele, qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre o sexo entre um homem e
uma mulher acabaria. Ele iria me ensinar, me despertar, me fazer mulher. (ICB, p. 55)

A intolerância à diversidade e o desrespeito àqueles que fogem das normas estabelecidas
produzem cidadãos que decidem tomar a justiça nas suas próprias mãos, incentivando a violência
como forma de disciplinarização e castigo das condutas afetivas e sexuais diferentes das legitimadas
pelos discursos teológicos. É o que ocorre em ambos os contos. Com Isaltina:
Um dia, ele me convidou para a festa de seu aniversário e dizia ter convidado outros colegas
de trabalho, dentre os quais, duas enfermeiras do setor. Fui. Nunca poderia imaginar o que
me esperava. Ele e mais cinco homens, todo desconhecidos [...] Cinco homens deflorando a
minha inexperiência e a solidão do meu corpo. Diziam, entre eles, que estavam em
ensinando a ser mulher. (ICB, p. 56)

E Maria Rapaz:
Zé Mulato veio nos chamar. A malta correu e encontramos o cabrão do Tinico nu encima da
Maria, e ela de olhar sério a olhar para as nuvens. Filho da Puta! Paramos, olhamos e
sentimos uma raiva do cabrão traidor, que demos uma surra no gajo ali mesmo nu em piloto
e depois fomos nos sentar a beira do rio (MR, p. 201).

A violência sexual e, nesse caso, os estupros corretivos denunciam o excesso de intolerância
e a intenção social de manter vigentes os discursos machistas, falocentristas e de ódio por tudo
aquilo que não obedece a eles; “o próprio termo 'estupro corretivo' surgiu com esse enfoque da
pressão, que diz que é preciso castigar tudo o que fuja da norma.” (VENTAS, 2015).
Enfim, do dialogo das obras aqui selecionadas, o leitor e espectador podem tomar
conhecimento de temas que na atualidade criam polêmicas e tensões já que os discursos
conservadores trazem à discussão concepções de disciplinarização e de hierarquização do poder,
mantendo vigentes os ideais concebidos nos séculos XIX e XX quanto a pensar a sexualidade, o sexo
e o gênero como categorias homônimas e que devem sempre caminhar concomitantemente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
11

Dentro do sistema patriarcal se considera lícito o uso da violência por aqueles que exercem o poder, que são os mesmos
que ditam as leis e decidem o que é não é lícito.

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

186

Literatura e outras artes: a construção da identidade de gênero em produções franco-lusófonas, pp. 167-188

As obras estudadas contribuem para a discussão e reflexão da construção sexual e de gênero
das crianças, pois ao abordarem, através da narração ficcional, experiências vivenciadas nesse
processo de consolidação de identidade, denunciam as violências simbólicas, físicas e sexuais
praticadas. Trazem á pauta polêmicas correntes quanto à dicotomia entre gênero e sexo,
oportunizando espaços de reflexão e de análises através de narrativas ficcionais como pontos de
encontro para o debate e discussão.
A literatura comparada permite o diálogo entre a literatura e outras expressões artísticas,
aproximando-as a partir dos pontos de similitudes que permitem criar relações comunicativas entre
culturas que contribuem na informação e consolidação de novas interpretações. Principalmente em
grupos de militância pela ressignificação das identidades e condutas sexuais em diversos espaços,
conformando novos discursos de resistência.
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DE OBJETO SEXUAL AO
EMPODERAMENTO
FEMININO:
UMA ANÁLISE DA
CAMPANHA REPOSTER
SKOL
Jéssica Monalisa da Costa Souza1
RESUMO: Este artigo objetiva revisitar alguns conceitos caros à Análise do Discurso de linha
francesa a partir da campanha publicitária Reposter Skol. A referida campanha tem como proposta
refazer alguns pôsteres antigos da marca da cerveja visando desvinculá-la do estereótipo
anteriormente atribuído à figura da mulher, em que esta ocupava uma posição servil e era reduzida
a objeto sexual. Nessa campanha, foram convidadas exclusivamente mulheres ilustradoras para
recriar alguns anúncios clássicos. São discutidos, de acordo com a concepção de Pêcheux, alguns
conceitos-base, tais como condições de produção, processos discursivos e superfícies discursivas. A
análise, delimitada em dois pôsteres antigos e quatro pôsteres correspondentes recriados, permite
considerar que a mudança das condições amplas de produção — o discurso do empoderamento
feminino em evidência — gerou necessariamente uma ruptura no padrão publicitário, alterando os
jogos de imagem do público consumidor.
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso. Mulheres. Campanha publicitária.
ABSTRACT: This article aims to revisit some cherished concepts of the french strain of Discourse
Analysis, by analyzing the promotional campaign Reposter Skol. Such campaign aims to redo some
old posters of the beer brand, striving to be untied from the stereotype previously attibuted to
women, in which they occupied a servile position and were reduced to a sexual object. In this
1 Mestranda pelo programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) / Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN)
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campaign, only female illustrators were invited to recreate some classic advertisements. Some base
concepts are discussed, in accordance to the conception of Pêcheux, such as conditions of
production, discursive processes and discursive surfaces. The analysis, narrowed to two old posters
and four corresponding recreated posters, permits to consider that the change in wide production
conditions — female empowerment discourse in evidence — has generated necessarily a rupture in
advertising standard, changing the image sets of the consumer audience.
KEYWORDS: Discourse Analysis. Women. Advertising campaign.
“Skol convida ilustradoras para recriar pôsteres antigos sob um novo olhar”. Eis a chamada de
abertura da marca em uma página da web dedicada exclusivamente à sua proposta de Reposter.
Decidida a romper o vínculo, de forma definitiva, com as antigas campanhas publicitárias — as quais
se ativeram a reproduzir noções de objetificação feminina nas propagandas da cerveja — a equipe
Skol lançou, nesse 8 de março de 2017, uma postagem no Facebook declarando que, embora
anúncios de épocas passadas ainda circulem em diversos âmbitos e suportes, a visão machista
anteriormente difundida já não a representa. O link divulgado encaminha para o sítio do Reposter
que apresenta em detalhes o motivo de tal iniciativa, o trabalho das ilustradoras envolvidas e, ainda,
um convite ao público interessado em participar do processo de recriação.
Haja vista a tentativa de criar uma situação de convencimento e encantar aquele que virá a
ser o cliente/consumidor, a veiculação comercial de determinadas perspectivas encontra-se
direcionada, de modo mais ou menos consciente, ao imaginário sociocultural de cada época. Isto é,
as imagens denotam caráter simbólico, construído em cada cultura ou sociedade, assim como “o
interesse do produtor do signo determina a forma de representação”, como apontam Vieira e Ferraz
(2011, p. 13, apud BENTO e SILVA, 2016, p. 12) sobre a gramática do design visual.
Por um longo tempo, os estereótipos atribuídos à figura da mulher, sobretudo nas mídias da
publicidade, tiveram seu lugar garantido, sem serem questionados nem discutidos abertamente. No
entanto, a fórmula da mulher-brinde e hipersexualizada na esfera de compra e venda de produtos
passa a ser problematizada em ampla escala. Essa mobilização não pode ser dissociada da
amplitude atingida pelo movimento feminista que, tendo despontado há mais de duzentos anos,
edificou uma série histórica de marcos e fomenta, até os dias atuais, inquietações sobre os discursos
do corpo, da beleza, da sexualidade, da saúde, do trabalho, etc. O alcance de tais demandas,
manifestado em diversos suportes e semioses, fala a necessidade de repensar a representação
feminina de modo geral e, com isso, passa a interpelar discursos outros, desviando-os de manter e
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reproduzir paradigmas culturais que outrora foram dignos de aceitação. Assim, o processo de
recriar, incentivado pela marca, põe em conflito o já produzido em relação ao que se pretende
produzir.
À vista disso, este artigo tem como objetivo revisitar alguns conceitos caros à Análise do
Discurso de linha francesa a partir da campanha publicitária Reposter Skol. Serão discutidos, de
acordo com a concepção de Pêcheux, alguns conceitos-base, tais como condições de produção,
processos discursivos e superfícies discursivas, sendo a análise, delimitada em dois pôsteres antigos e
quatro pôsteres correspondentes recriados. A escolha do corpus em foco foi definida pelo critério de
encontrar recriações que, no próprio site, mencionam explicitamente a sua forma primeira de
existência — o anúncio clássico tomado como base — pois nem todas fazem uma remissão direta à
imagem fonte, tornando inviável trazê-las para uma análise de viés comparativo.
CONCEITOS-BASE EM AD FRANCESA NA PERSPECTIVA PECHEUTIANA
Determinadas instâncias acerca do sujeito e da situação permeiam enunciados e discursos.
Cada um profere, desse modo, seu projeto de dizer a partir de lugares historicamente demarcados
numa dada estrutura de sociedade ao mesmo tempo em que, acordando com as normas nesse
âmbito instituídas, atua de acordo com ditos permitidos e censurados nessa posição. Além disso,
também os contextos, seja o imediato, referente ao cenário da enunciação, seja o de aspecto mais
amplo, referente à história e à ideologia, evidenciam as relações de força existentes. Tais fatores
constituem um arranjo de peças conectadas e, em sua conjuntura, caracterizam as condições de
produção de um discurso. Reconhecer esse elemento extrínseco ao dispositivo puramente
linguístico aponta para a dimensão simbólica evocada pela linguagem, a qual ganha concretude na
dinâmica sociocultural por meio da associação e do uso das regras vigentes pelos indivíduos.
O desdobrar de significados e juízos de valor no experimento de contato dos sujeitos com os
signos quando em estado de discurso — aceitação/recusa; elogio/crítica; respeito/desprezo — ocorre
de dadas formas e não de outras por estarem eles sensíveis, sobretudo, a uma memória discursiva.
Essa categoria remete ao arcabouço de enunciados dispostos prévia e independentemente no
decorrer dos tempos que, por sua vez, irão embasar novas tomadas de palavra. Assim, a
compreensão da linguagem como fluxo e matriz de efeitos de sentidos apenas se dá em havendo a
existência de um interdiscurso, ou seja, um alicerce em comum no qual se sustenta a possibilidade
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de toda fala. Tal segmento está situado no plano do pré-construído, acionando entre enunciados
modos infindos de repetição, renovação, subversão, polemização, etc. Ademais, vale atentar para a
confluência do já-dito com o que se está dizendo, isto é, com o intradiscurso. Tais eixos concernem,
respectivamente, à constituição do sentido, convocada pela memória, e à sua formulação,
presentificada na atualidade, resultando, portanto, numa prática indissociável. Sobre isso, Orlandi
(2000, p. 33) sintetiza: “A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se
nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória)”.
Nos chamados processos discursivos, as posições ocupadas por sujeitos empíricos passam a
ser visualizadas sob a lente das formações imaginárias. Esse mecanismo evidencia o
desenvolvimento de imagens resultantes de projeções em direção a si e ao outro, assinalando aí as
relações de poder derivadas do espaço social. A valer, determinadas percepções se concretizam,
conforme Pêcheux (1997, p. 83), em questões implícitas cujas respostas subentendem a formação
imaginária correspondente. Desse modo, podem remeter aos seguintes direcionamentos: i) locutorinterlocutor (quem sou eu para lhe falar assim? quem é ele para que eu lhe fale assim?); ii)
interlocutor-locutor (quem sou eu para que ele me fale assim? quem é ele para que me fale assim?);
iii) tema-locutor (de que lhe falo assim?); e iv) tema-interlocutor (de que ele me fala assim?).
Decorrente dessa lógica, aparece a possibilidade de antecipação, a qual está ancorada na
capacidade dos sujeitos de se colocarem no lugar do outro, buscando antever reações posteriores à
sua tomada de palavra. O jogo das relações discursivas torna-se, então, ainda mais complexo, tendo
em vista que
Isso implica que o orador experimente de certa maneira o lugar de ouvinte a partir de seu
próprio lugar de orador: sua habilidade de imaginar, de preceder o ouvinte é, às vezes,
decisiva se ele sabe prever, em tempo hábil onde este ouvinte o “espera”. Esta antecipação
do que o outro vai pensar parece constitutiva de qualquer discurso, (...) (PÊCHEUX, 1997, p.
77)

Acrescente-se à mencionada série de elementos o fato de que os atos enunciativos se dão no
interior de formações discursivas (FDs), meio pelo qual emergem a produção e a apreensão de
sentidos, posto seu direto vínculo com os traços ideológicos. Esses, por sua vez, seguem uma ordem
histórica, possuindo as mais diversas acepções, o que desencadeia, na mesma medida, múltiplos
entendimentos no campo da discursividade. As FDs, portanto, direcionam o enunciador, inscrito em
dada posição ideológica e situado em dada esfera sócio-histórica, a convocar aquilo que pode e deve
ser dito para compor sua sequência.
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Com efeito, tal projeto de dizer resulta no surgimento de um texto, o qual, é preciso insistir,
transborda o caráter de dado linguístico e evoca os acontecimentos do discurso. À vista disso, o
funcionamento dessa estrutura como objeto simbólico está amparado na sua inserção em uma FD,
bem como nas suas relações com a memória discursiva, o interdiscurso e o intradiscurso. Nas
palavras de Possenti (2005, p. 365), “(...) não há propriamente texto, concebido como uma unidade;
o que há são linearizações concretas (materiais) de discursos”. Logo, o texto será entendido como
manifestação do discurso, ou antes, como superfície discursiva.
Sendo assim, em acordo com os conceitos-base aqui delineados, a análise a seguir leva em
conta a observação dos processos e a constituição de sujeitos e de sentidos envoltos na prática
discursiva em foco, havendo a interrelação de dados descritivos e interpretativos.
CAMPANHA REPOSTER SKOL SOB AS LENTES DOS CONCEITOS PECHEUTIANOS
Com o propósito de atingir seu público-alvo no mercado brasileiro, no qual marcas
centenárias de cerveja já haviam se consolidado, a Skol passou a investir fortemente em marketing
na década de 1990. Assim, aconteceu o impulso na exposição de seus produtos em pontos de venda,
no patrocínio de grandes eventos e nos lançamentos de campanhas. Os pôsteres selecionados
advêm dessa esfera publicitária, sendo as duas peças abaixo anúncios clássicos.

Figuras 1 e 2 - Anúncios clássicos da marca.

Fonte: Site Promoview2.

2

Disponível em: <https://www.promoview.com.br/live-mkt/lancamento/skol-lanca-acao-para-trocar-cartazesmachistas-de-bares.html>. Acesso em julho. 2017.
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Os modos de representação feminina na mídia em geral trazem à tona a simbologia da mulher como
ser de beleza e subserviência em decorrência de vestígios de épocas passadas, as quais
estabeleceram por vias diversas um modelo de comportamento a ser seguido, até emergirem
questionamentos mais pontuais, visando uma possível desconstrução e reconstrução de valores no
início de 1960, conhecida como a década da virada. No entanto, nota-se, num desdobramento
histórico, o enraizamento da desigualdade cultural entre os gêneros, não somente no campo
representativo, mas também no dos acontecimentos, a exemplo da não inclusão no mercado de
trabalho, da impossibilidade do divórcio, da falta de acesso às universidades, do não acesso ao voto,
entre outros. Esses direitos negados colocaram as mulheres no lugar de inferioridade e passividade
que a sociedade lhes ofereceu. É nítido, portanto, como os valores sociais de décadas passadas
perpetuaram e compuseram as condições de produção nesse caso. A procura por veicular um
modelo idealizado da mulher e, para tanto, disseminar por meio da imagem traços considerados
harmônicos e gentis, transformou-a num objeto a ser contemplado, resultando em padrões
degradantes e incoerentes com a realidade. Em contexto mais estrito, tem-se a circulação dos
pôsteres em bares, além dos muitos comerciais televisivos, cuja fórmula de somar à exposição
exacerbada do corpo feminino um cenário de praia ou bar foi incansavelmente repetida.
Segundo essa lógica, o direcionamento da propaganda ao público masculino ressoa os
sentidos convocados pela forma de organização do discurso e deixa registrada a existência de uma
ordem patriarcal. Em tal processo discursivo, a campanha interage com a imagem feita sobre o
cliente, ou seja, o sujeito que consome a cerveja e deve ser atendido em suas necessidades visuais e
sexuais, novamente recaindo em um estereótipo. Assim, há uma tendência de homogeneizar o
público consumidor, ao menos no concernente ao imaginário, bem como o pressuposto de que as
mulheres não consomem cerveja. Nessa estrutura social, então, o lugar de poder acerca do que se
fala e de como se fala pertence aos homens, pois os anúncios fazem menção direta a eles, e aos
autores dos anúncios, pois há um movimento de instituir uma realidade a partir dos significados
construídos.
Os signos icônicos presentes nessas superfícies discursivas apenas reiteram a noção
tradicional acerca das mulheres, materializada nos seguintes componentes imagéticos: corpo à
mostra como fator indispensável; uso de biquínis ou roupas curtas; e zelo pela comodidade da figura

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

194

De objeto sexual ao empoderamento feminino: uma análise da campanha reposter skol, pp. 189-198

masculina. Esses são alguns dos recursos visuais pelos quais se propagou a associação da imagem
da mulher à propaganda de cerveja.
Discutidos os anúncios clássicos, veja-se, em seguida, duas peças recriadas para a campanha
Reposter Skol, com base no primeiro pôster apresentado (figura 1). As autoras são,
respectivamente, Eva Uviedo, argentina radicada em São Paulo, e Camila do Rosário, natural de
Santa Catarina.
Figuras 3 e 4 - peças elaboradas a partir da campanha.

Fonte: Site Reposter Skol3.
Na proposta atual de propaganda, é percebida uma forma completamente diferente de
representatividade. Como já mencionado, as vozes em tom de protesto das mulheres vem sendo
ouvidas, fazendo-as ganhar espaço para repensar em conjunto com a sociedade uma série de ideias
preconcebidas como adequadas. A construção de saberes sobre o tema, cada vez mais acessível
com o auxílio dos veículos comunicativos, desperta o interesse do público feminino em aprofundarse na sua própria luta e compreender os porquês dela. Decerto, sem as conquistas de épocas
passadas que desencadearam novas maneiras de pensamento e de relacionamento, a evolução da
representação da mulher no âmbito da mídia jamais seria a mesma. Criou-se, assim, um ambiente
modificado, com possibilidades inovadoras em relação ao visto anteriormente, em que nas

3

Disponível em: <http://www.skol.com.br/reposter/>. Acesso em julho. 2017.
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condições de produção desse discurso se insere uma nova roupagem: um assertivo não ao
estereótipo da mulher-brinde e hipersexualizada.
Saliente-se, nas referidas superfícies discursivas, um conjunto no qual as personagens
femininas não estão apenas servindo a cerveja, mas sim bebendo, como protagonistas reais na cena.
Além disso, os elementos linguísticos desempenham importante papel. Na figura 3, consta o slogan
“Redondo é sair do seu passado”, como um desdobramento do slogan clássico, “A cerveja que desce
redondo”, feito em 1997 e divulgado durante os anos subsequentes. Há, dessa forma, um esforço da
marca em passar a imagem de uma cerveja jovem, que mantém um compromisso com o
aperfeiçoamento, estando inclusive atenta aos discursos circulantes no meio social. A título de
complementar essa percepção, vale citar Maingueneau (2013, p. 218): “(...) o slogan está associado
sobretudo à sugestão e se destina, acima de tudo, a fixar na memória dos consumidores potenciais
a associação entre uma marca e um argumento persuasivo para a compra”. Na figura 4, é colocado
o dito “My body, my rules”, em franca subversão com o anúncio clássico, no qual há o abuso da
exposição do corpo feminino para fins comerciais, deixando de ter um aspecto apenas físico para
assumir um valor cultural. Para tanto, a ilustradora afirma a mulher como dona de seu próprio corpo
e transmite a convicção de que ele não deve ser idealizado nem vendido por terceiros.
Mais dois anúncios da campanha Reposter serão apresentados dessa vez tendo como base o
segundo pôster clássico exposto (figura 2), com autoria de Evelyn Negahamburguer, ilustradora e
grafiteira, e Lara Roncatti, designer. Ambas do estado de São Paulo.
Figuras 5 e 6 - peças elaboradas a partir da campanha.
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Fonte: Site Reposter Skol4.
De maneira semelhante, tem-se nas superfícies discursivas, o desmonte das referências
antigas, seja nos dados linguísticos, seja nos dados icônicos. Quanto à figura 5, há o uso do slogan
num sentido de rompimento, como também a representatividade protagonizada por uma mulher
fora do padrão dominante veiculado nas mídias. Ademais, assim como nos dois anúncios do
Reposter analisados primeiramente, a personagem feminina ocupa o lugar de consumidora do
produto, numa postura de descontração. No que se refere à figura 6, as reivindicações sobre o corpo
voltam a aparecer nas palavras “Mulher distorcida não”, fazendo uma brincadeira com o efeito de
distorção da imagem, e “Meu corpo não é seu”, grafado verticalmente na silhueta da modelo/atriz.
Sendo assim, a autora consegue contestar o uso do corpo feminino como objeto de deleite nas
propagandas, visando desnormatizar esse uso.
Não se pode deixar de notar em todas essas recriações a dinâmica dos processos discursivos.
Em oposição às situações dos anúncios clássicos, tem-se agora uma equipe composta por
ilustradoras, ou seja, as mulheres têm a chance de se representarem por si mesmas, polemizarem
com campanhas passadas, desqualificarem os estereótipos com os quais discordam e garantirem
seu lugar de fala. Em razão de as formações imaginárias entre anunciante e cliente terem sido
afetadas ao nível de propor uma reorganização é que se reporta ao empoderamento feminino. Às
perguntas implícitas destinadas aos sujeitos consumidores pelo enunciador — no caso, a campanha
— surgiram novas respostas, evidenciando as incoerências por tantos anos firmadas. A habilidade
do anunciante em prever a reação das potenciais clientes mostra um movimento de antecipação do
pensamento do outro, sustentado a partir das experiências obtidas pela marca nas demais
campanhas, sobretudo, aos questionamentos mais contemporâneos em relação a elas. A visão das
mulheres como consumidoras de cerveja repercute em formas de representação que rompem com
os moldes e indica uma tomada de voz e de poder por parte do grupo sobre o que se fala e como se
deve falar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se os símbolos dispostos na cultura implicam em formações ideológicas, como esclarecido
pela análise, é indispensável entender os motivos da repercussão e da repetição de determinadas

4

Disponível em: <http://www.skol.com.br/reposter/>. Acesso em julho. 2017.
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fórmulas. À medida que esse conjunto é recebido e apreciado pode haver uma transformação nas
relações sociais, influenciada pelas crenças, valores e identidades ali veiculadas.
O choque de gerações no decorrer da história sucedeu em novas vivências e
posicionamentos e, com isso, os projetos da publicidade passaram a ser interpelados por eles.
Perceber essa relação nas peças analisadas, apenas confirma o que observa Pêcheux:
(...) as diversas formações resultam, elas mesmas, de processos discursivos anteriores
(provenientes de outras condições de produção) que deixaram de funcionar mas que deram
nascimento a “tomadas de posição” implícitas que asseguram a possibilidade do processo
discursivo em foco. (PÊCHEUX, 1997, p. 85)

Foram exatamente essas tomadas de posição que legitimaram uma concepção da figura
feminina de modo distinto do arquétipo reproduzido no passado, concedendo às ilustradoras
comprometidas com o trabalho as tarefas de redesenhar, reescrever e, por conseguinte, reinserir-se
na esfera publicitária com outras metáforas de si mesmas. Os estilos pessoais de cada artista fazem
ver as múltiplas interpretações e soluções criativas em relação aos anúncios clássicos, partindo de
sua atmosfera subjetiva e particular para abraçar um propósito mais abrangente, o de significar a
mulher empoderada no âmbito propagandístico. O conjunto de ideias desenroladas até aqui
permite assim avaliar, segundo comentário de Maingueneau (2013, p. 277), que “Por mais que uma
marca se coloque como uma identidade que transcende os enunciados que ela produz, ela é, na
realidade, modificada por esses enunciados: tais enunciados podem reforçar ou, ao contrário,
modificar essa imagem”.
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BILINGUISMO
PARAGUAIO E SUA
RELAÇÃO
SOCIOCOMUNICATIVA
José Rodrigues de Mesquita Neto1

RESUMO: Objetivamos verificar em que contextos comunicativos a população paraguaia usa o
espanhol e/ou o guarani, além disso, verificaremos se há um imperialismo do idioma do colonizador
sob a língua do colonizado. Desse modo, partimos da seguinte pergunta: em que contextos
sociocomunicativos os paraguaios utilizam o guarani e/ou o espanhol? Temos como hipótese básica
que o país se caracteriza como bilíngue, no entanto o idioma do colonizador apaga a língua do
colonizado em alguns contextos, principalmente os chamados formais. Para a realização dessa
pesquisa, utilizamos teóricos como Lam (2001), Mello (2010) e Velázquez (2013) que abordam o
conceito de bilinguismo e, exclusivamente, o paraguaio, respectivamente. Realizamos um trabalho
de campo do tipo descritivo-explicativo. Observamos que a sociedade paraguaia é efetivamente
bilíngue, no entanto, nos contextos trabalhados existe uma língua dominante, o espanhol.
PALAVRAS-CHAVE: Bilinguismo, Guarani, Espanhol.
RESUMEN: Objetivamos verificar en qué contextos comunicativos la población paraguaya usa el
español y/o el guaraní, además, verificaremos si hay un imperialismo del idioma del colonizador bajo
la lengua del colonizado. De ese modo, partimos de la siguiente pregunta: ¿en qué contextos
sociocomunicativos los paraguayos utilizan el guaraní y/o el español? Tenemos como hipótesis
básica que el país se caracteriza como bilingüe, sin embargo el idioma del colonizador borra la lengua
del colonizado en algunos contextos, principalmente los llamados formales. Para la realización de
esa investigación, utilizamos teóricos como Lam (2001), Mello (2010) y Velázquez (2013) que
1 Mestre em Linguística Espanhola pela UNISAL; Vínculo profissional ou acadêmico: Professor do Departamento de
Letras Estrangeiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; E-mail para
contato: rodriguesmesquita@gmail.com.
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abordan el concepto de bilingüismo y, exclusivamente, el paraguayo, respectivamente. Realizamos
un trabajo de campo del tipo descriptivo-explicativo. Observamos que la sociedad paraguaya es
efectivamente bilingüe, pero, en los contextos analizados hay una lengua dominante, el español.
PALABRAS-CLAVE: Bilingüismo, Guaraní, Español.

1 INTRODUÇÃO
Falar mais de um idioma está cada vez mais evidente na sociedade mundial, seja por falantes
nativos de países bilíngues ou plurilíngues ou através de uma aprendizagem formal. A maior parte
das comunidades de fala é multilíngue, com cerca da metade da população mundial (ROMAINE,
2003).
Muitos são os países que possuem mais de uma língua oficial. Para o nosso trabalho,
focaremos na realidade paraguaia, onde o guarani e o espanhol são considerados idiomas oficiais e
são ensinados na educação regular desse país desde séries iniciais. Partimos do conceito de Lam
(2001) sobre o bilinguismo em que considera bilíngue aquele que tem a competência de se
comunicar em duas línguas.
A escolha pela temática se deu, inicialmente, pelas poucas pesquisas existentes dentro da
realidade paraguaia, além disso, como professor de espanhol fui instigado a conhecer mais sobe a
cultura linguística desse país, visto que tenho uma relação estreita com o mesmo. Ademais, quanto
mais conhecemos da cultura do outro, mais nos aproximamos da nossa.
Partimos das seguintes perguntas: em que contextos sociocomunicativos os paraguaios
utilizam o guarani e/ou o espanhol? Há um predomínio do idioma do colonizador sob o do
colonizado?
Temos como hipótese básica que o país se caracteriza como bilíngue, no entanto o idioma do
colonizador apaga a língua do colonizado em alguns contextos, principalmente os chamados
formais.
Assim, temos como objetivo geral verificar em que contextos comunicativos a população
paraguaia usa um idioma e/ou o outro. Já nossos objetivos específicos são: a) verificar se há um
imperialismo do idioma do colonizador sob o idioma do colonizado, e b) determinar os contextos
em que se utilizam cada um dos idiomas.
Para dar suporte teórico, apoiamo-nos na definição de Lam (2001) sobre o conceito de
bilinguismo, Mello (2010) que trata sobre o ensino bilíngue e Velázquez (2013) que fala
exclusivamente do bilinguismo paraguaio.
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Para a realização desse trabalho, entrevistamos 100 pessoas pelas ruas de San Lorenzo e
Assunção (cidades paraguaias) com a finalidade de verificar se as pessoas faziam uso de ambas as
línguas e saber em que situações (formais, informais e religiosas) a população usa um idioma e/ou
outro. Além disso, realizamos uma entrevista com uma professora de guarani.
Esse artigo está dividido em quatro partes principais: na primeira, contextualizamos a
colonização paraguaia e sua relação com as línguas faladas atualmente no país, na segunda,
trazemos o conceito de bilinguismo e trataremos sobre o ensino bilíngue em diversos contextos, na
terceira, expomos como se deu nossa metodologia e, por fim, apresentamos nossos resultados.

2 BREVE HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO PARAGUAIA E SUA RELAÇÃO LINGUÍSTICA
Não temos a intenção de prolongar, nem nos adentrarmos aos fatores relacionados à
colonização, só queremos falar brevemente sobre esse processo, pois julgamos importante para a
compreensão do bilinguismo existente hoje no Paraguai.
Muitos falam em um espanhol mais puro e julgam o espanhol falado na península como o
“original”, no entanto sabemos que cada povo tem seu modo de falar. Os países da América
colonizados pela Espanha não são diferentes, possuem suas características que os definem e os
transformam no que são, e o Paraguai traz, de sua origem o seu idioma indígena: o guarani.
Em 1530, teve início a colonização espanhola, segundo alguns autores, quando os espanhóis
chegaram ao Novo Mundo havia mais de 2 mil variedades dialetais que faziam parte de mais de 150
famílias linguísticas. Sem dúvidas, essa diversidade linguística constituía para os desbravadores
espanhóis um obstáculo para o trabalho de evangelização.
Assim, os missionários se dedicaram a aprender as línguas indígenas locais para realizarem
seus trabalhos, porém logo perceberam a necessidade e a conveniência de adotarem uma língua em
comum que pudesse servir a todos os grupos indígenas, nesse caso o guarani.
Os missionários se dedicaram (...) a adotar uma língua auxiliar, entre as nativas, que pudesse
servir a todos os grupos indígenas que apresentavam afinidades de índole linguística e
sociocultural. (ALEZA; ENGUITA, 2010, p.27, TRADUÇÃO NOSSA2).

2

Todas as traduções realizadas no artigo são de responsabilidade do autor.
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Um fato inquestionável é que a língua de Cervantes ao entrar no Novo Mundo começou
imediatamente a se adaptar diante das novas circunstâncias ambientais, as novas formas de vida e
as novas necessidades que surgiam para quem a falava.
Se toda língua viva evolui sem parar como condição inseparável do seu funcionamento (A.
Alonso, 1976b: 50), o espanhol − e particularmente seu léxico− enriqueceu
extraordinariamente na América. A este particular modo de evolução que impõe um meio
natural desconhecido, com todas as consequências que de tal condicionamento derivam.
(ALEZA; ENGUITA, 2010, p.30, grifos do autor).

A linguagem que trouxeram os conquistadores tinha limitações de vocabulário para enfrentar
o espetáculo surpreendente que se oferecia diante dos olhos, costumes e formas de vida totalmente
diferentes dos usos peninsulares. Por este motivo, muito do vocabulário indígena foi sendo utilizado
pelos espanhóis e aderidos ao idioma do colonizador.
A grande família linguística tupi-guarani era originariamente falada por agricultores guerreiros
que viviam entre os rios Paraná e Paraguai. Quando chegaram os espanhóis abarcava a atual
república do Paraguai, as províncias argentinas mais próximas como Corrientes, Entre Ríos, Santa
Fe e Misiones e, também, estava por boa parte da costa brasileira. Não obstante, atualmente só
constitui, de forma unificada, o Paraguai com o guarani - sendo considerada língua popular e
nacional - e em algumas regiões do Brasil e Argentina.
Na próxima seção trataremos de definir o termo bilinguismo e como ele se dá na realidade
paraguaia.
3 BILINGUISMO
Sabemos que cada vez mais cresce o número de falantes bilíngues e que existem milhares de
países com essa característica. Atualmente os Estados Unidos é considerado bilíngue pelo número
de latinos que o adentraram e passaram a residir ali. Assim, o espanhol ganhou muita importância
no território norteamericano. O país possui a quinta maior população nativa que fala espanhol como
língua materna, ficando atrás apenas de países cuja língua oficial é o próprio espanhol (SEDYCIAS,
2005). Já a Espanha é um país multilíngue, visto que possui 4 idiomas oficiais: galego, euskera,
catalão e o espanhol.
Partindo daí definiremos alguns termos: a) país monolíngue: é aquele cujos habitantes usam
predominantemente um único idioma para comunicação local e internacional. A pesar dos debates
existentes sobre o Brasil ser ou não um país monolíngue, visto que possui centenas de línguas
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indígenas, nós o consideramos assim, já que o português é a língua predominante na comunicação
nacional; e b) país bilíngue: concordamos com a definição de Lam (2001) que nos diz que o
bilinguismo é o fenômeno de competência e comunicação em duas línguas. Assim, o Paraguai pode
ser considerado um país bilíngue, pois utiliza o guarani e o espanhol como línguas para comunicação
nacional.
Jiménez e Parra (2012) afirmam que essa definição de bilinguismo restrita ao uso de dois
idiomas está incompleta e merece um novo olhar.
A maioria das pessoas possui um conceito básico sobre o bilinguismo que implica no uso de
dois idiomas em maior ou menor medida. No entanto, o conceito de bilinguismo, além de
ser um termo pouco unívoco, é variável e tem evoluído através do tempo com grande
dinamismo. Como resultado, é difícil determinar com exatidão uma definição única já que
nas últimas décadas vários autores de diferentes disciplinas tentaram definir este conceito.
Fatores como o aspecto linguístico, sociológico, político, cultural, psicológico e pedagógico
foram levados em conta para sua definição. De igual modo, a diferenciação entre o
bilinguismo referido a somente um indivíduo e sua relação com duas línguas diferentes e o
bilinguismo em conexão com um grupo social que se relaciona utilizando duas línguas
diferentes, é outro dos fatores considerados no momento de falar sobre bilinguismo.
(JIMÉNEZ; PARRA, 2012, p.101).

Além do que foi apontado por Jiménez e Parra (2012), Romaine (2003) nos diz que há o bilíngue
incipiente, ou seja, aquele capaz de compreender, mas não de produzir enunciados em outra língua.
Outro ponto trazido pela autora é que a terminologia bilíngue deve ser repensada já que muitos
falantes conhecem algumas palavras em outras línguas, no entanto isso não o torna bilíngue.
Com isso, podemos afirmar que conceituar o bilinguismo não é tarefa fácil, por isso nos
restringiremos ao conceito de Lam (2001). Acrescentamos que acreditamos que o bilinguismo está
relacionado com a comunicação em mais de uma língua, seja de forma oral ou escrita.
O bilinguismo pode ser classificado como individual, que tem relação com a pessoa em si e as
situações relacionadas com o seu bilinguismo ou social, uma sociedade que fala duas ou mais
línguas. Para este trabalho nos limitaremos no segundo tipo de bilinguismo.
O bilinguismo funciona de modo diferente dependendo do seu contexto social, econômico ou
político. Para Mello (2010) existem muitas variações de um contexto para outro e, por isso, é
importante ir além das discussões sobre o que significa educação bilíngue para investigar como os
programas bilíngues funcionam num determinado contexto sócio-histórico.
O contexto é um fator determinante do bilinguismo, pois ser bilíngue dentro de determinada
comunidade vai depender de vários agentes socializantes tais como a escola, família, amigos,
vizinhança, a sociedade maior, os meios de comunicação, etc.
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Para este trabalho nos preocupamos em verificar o uso das línguas (guarani e espanhol) nos
seus diferentes espaços sociocomunicativos no Paraguai.
Para Velázquez (2013, p.09), o guarani:
[...] se impõe no seio familiar, privado, das emoções e dali é levado aos lugares de trabalho,
aos espaços recreativos, informais. Permanece na oralidade, na comunicação cotidiana,
mediática, do contato próximo e afetivo.

A autora ainda nos diz que “as línguas (guarani e espanhol) são usadas segundo a necessidade
em espaços próprios e particulares e de acordo com quem seja o receptor. Muitos, inclusive,
alternam entre uma e outra língua todo tempo” (VELÁZQUEZ, 2013, p.10).
A seguir apresentamos a metodologia utilizada apontando o corpus utilizado, instrumento
para coleta e tratamento dos dados.
4 METODOLOGIA
Para a realização desse trabalho utilizamos como metodologia um enfoque quantitativo que
segundo Alvarenga (2014, p.9) “seu objetivo é descrever ou explicar algo. Neste enfoque se trabalha
geralmente com mostras probabilísticas (...) cujos resultados têm a possibilidade de generalizar a
população em estudo, da qual se extraiu uma mostra de estudo”. Assim realizamos uma entrevista
com 100 participantes aleatórios nas ruas de Assunção (capital do Paraguai) e San Lorenzo (região
metropolitana) com a finalidade de verificar se os informantes usam as duas línguas e em que
contextos sociocomunicativos o fazem. Dividimos a entrevista em três contextos, os ditos formal,
informal e religioso. Além disso, também aplicamos uma entrevista com uma professora de guarani,
que chamamos de informante P, com o objetivo de verificarmos o seu ponto de vista sobre o papel
do guarani na sociedade paraguaia.
Optamos por entrevistar por igual o número de homens e mulheres, pois acreditamos que
assim teríamos um melhor resultado sobre o uso dos idiomas segundo o gênero. Os sujeitos foram
escolhidos aleatoriamente.
Ficamos em pontos estratégicos e de grande movimentação, pois assim poderíamos
entrevistar pessoas de diferentes classes sociais e idade. Em Assunção a entrevista foi realizada na
plaza de los héroes e em San Lorenzo na plaza Cerro Corá, ambas no centro de cada cidade, onde há
vários restaurantes, escolas, universidades, mercados, bancos e lojas ao seu redor.
A seguir apontamos os resultados obtidos através das entrevistas.
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5 ANÁLISE DOS DADOS
Iniciamos mostrando o sexo dos nossos entrevistados. Entrevistamos propositalmente 50
homens e 50 mulheres. Podemos ver que a população paraguaia entrevistada é em sua maioria
bilíngue e que existem mais mulheres bilíngues que homens, porém mais homens monolíngues do
guarani.
Observamos que grande parte das crianças e adolescentes entende ou utiliza um vocabulário
restrito do guarani, não sendo suficiente para se comunicar apenas na língua, normalmente fazem
uma mistura com o espanhol. Em alguns casos, inclusive, não sabem a língua indígena.
Com relação ao uso das línguas, segundo a idade, notamos que boa parte da população
entrevistada sabe falar ou, pelo menos, entender o guarani e que segundo a idade vai aumentando
o uso do guarani também vai ficando mais evidente. A população idosa, em sua maioria, falam ou
entendem o guarani, já nas fases adulta, adolescência ou infância isso vai diminuindo, tendo uma
tendência maior ao monolinguismo. Apenas 6% dos entrevistados eram monolíngues do guarani.
Isso mostra a desvalorização que o idioma indígena vem sofrendo ao longo dos anos e
somente nos últimos anos o país vem tentando resgatar esse idioma.
O atual bilinguismo prove da simbiose de uma população monolíngue minoritária, mas
dominante e socialmente vinculada a valores e normas de procedência espanhola, com uma
sociedade majoritária guarani que conservou seu acervo cultural, e especialmente o
linguístico. (ALEZA; ENGUITA, 2010, p.385).

Com essa citação podemos verificar que o crescimento do espanhol se deve a um preconceito
criado pela sociedade das classes A e B.
Como nos informou a nossa informante P:
O guarani é o idioma que representa o nosso povo, não pode ser perdido, porém muitos
jovens já não o utilizam ou não querem utilizá-lo devido ao péssimo ensino que lhes é dado,
materiais didáticos ruins e, acima de tudo, eles alegam que “não precisam do guarani para
se comunicar em seu país e nem em outros, pois já sabem o espanhol” que para eles é mais
importante.

Ela ainda nos fala:
Quando eu era adolescente houve realmente uma grande desvalorização do nosso idioma.
As classes sociais mais altas até hoje discriminam o guarani e o associam a pessoas menos
favorecidas, porém existe uma tentativa de resgatar a língua [...] o guarani é nossa cultura e
não pode morrer.

Com a fala da informante verificamos a desvalorização existente dentro desse mercado
linguístico (BOUDIEU, 1996) pela população paraguaia ao idioma do colonizado, ao mesmo tempo,
mostra como a informante é orgulhosa de ter aquele idioma como parte de sua cultura.
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O gráfico I mostra em que contextos sociocomunicavos os informantes utilizam o espanhol, o
guarani ou faz uso de ambas as línguas. Separamos em três categorias: I) ambientes informais
(amigos, cônjuge, irmãos e pais); II) ambiente religioso (quando fala com Deus) e, por fim, III)
ambientes formais (supermercado, entrevista de emprego, restaurantes, desconhecidos e
professores).
Gráfico I: Contextos de uso das línguas
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Fonte: Criação Nossa
Através do gráfico observamos que em ambientes informais o uso do guarani ou das duas
línguas por igual é mais frequente, assim deixando o espanhol um pouco de lado. Podemos afirmar
que o guarani é utilizado para tratar com pessoas mais próximas, desse modo sendo considerado
um idioma familiar. Durante muitos anos esse idioma não foi ensinado nas escolas e sim passado de
pai para filho (VELÁZQUEZ, 2013).
Com relação ao aspecto religioso, a maioria dos entrevistados falou que utilizavam as duas
línguas. Isso deve ser um reflexo das missas que são celebradas em espanhol e não em guarani.
Com relação aos ambientes formais a predominância do espanhol é inquestionável. Em alguns
casos o uso do espanhol é quase absoluto, como nas entrevistas de emprego e em restaurantes. O
guarani fica um pouco mais visível quando se trata de falar com professores, pois “muitas vezes o
professor nos obriga a falar em guarani” (Informante Y).
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Segundo o Ministério da Educação (2007), apesar das duas línguas serem oficiais e faladas
pelos cidadãos paraguaios, haverá uma língua comum utilizada pela maioria, assim garantindo a
comunicação entre as diversas comunidades linguísticas e com a comunidade internacional. Como
apontado por Aleza e Enguita (2010), no período da colonização, a língua escolhida foi o guarani.
Entretanto, hoje o prestígio internacional é voltado para o espanhol.
Então, podemos ver que em todos os casos existe uma língua que se impõe com relação à
outra, constatamos que o espanhol é a língua mais forte dentro do Paraguai, pois é falada em todos
os ambientes, além de ter mais prestígio, inclusive, nos meios impressos, como os jornais e revistas.
Segundo Aleza e Enguita (2010, p.385) “os censos mais recentes indicam que há um aumento de
falantes de espanhol e uma queda do guarani”.
No entanto, o guarani tem seu espaço dentro dessa nação e o Paraguai pode ser considerado
um país bilíngue.
A declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas,
religiosas e linguísticas aprovada pela Assembleia Geral da ONU (Resolução 47/135 de 1992),
mostra “a necessidade de conseguir uma aplicação ainda mais eficiente dos instrumentos
internacionais sobre direitos humanos no que diz respeito aos direitos das pessoas
pertencentes a minorias nacionais, étnicas ou religiosas e linguísticas[...].” (CENSO 2012, p.
09, grifos do autor).

A valorização da cultura de um povo é essencial para a sua existência, pois faz parte de sua
história, o guarani não é melhor nem pior que o espanhol, são línguas de origens diferentes, porém
pertencentes a uma mesma nação. Hoje podem ter utilidades sociocomunicativas diferenciadas
dentro desse país e nos olhares alheios, porém com luta esse idioma vem ganhando espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do trabalho buscamos refletir sobre o papel que o guarani e o espanhol têm dentro
da sociedade paraguaia e como a língua do colonizado se rende a língua do colonizador mesmo
depois de vários anos. No passado o guarani foi muito discriminado, principalmente pela classe
econômica alta. No entanto, existe uma política de resgate cultural e linguístico, assim, atualmente
o guarani vem ganhando o espaço que lhe é de direito dentro da sociedade.
Respondendo as nossas perguntas-problemas iniciais, existe uma predominância do espanhol
em situações formais e religiosas, pois esses ambientes são, normalmente, frequentados por
pessoas de poder aquisitivo mais elevado, forçando a população a utilizar esse idioma, todavia em
situações informais há o predomínio do guarani. Também constatamos que apesar do guarani está
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restrito aos ambientes informais, o país pode ser considerado bilíngue, visto que a maioria da
população faz uso ou entende ambos os idiomas.
A compreensão da importância do bilinguismo para a preservação da cultura paraguaia é outro
ponto que julgamos importante nesse trabalho, pois a língua é uma das principais marcas culturais
de um povo. Os índios contam suas histórias e passam seus ensinamentos através da sua língua
nativa.
A reflexão sobre os usos do guarani e a relevância do bilinguismo dentro da sociedade
paraguaia são pontos que devem ser analisados e trabalhados mais profundamente, assim como a
inclusão dessa minoria na sociedade, respeitando seus costumes e direitos.
Deixamos em aberto vários pontos que acreditamos ser importantes para futuros trabalhos
dentro dessa temática e outras relacionadas. Estamos trabalhando no aprofundamento dessa
pesquisa, adentrando centros periféricos das cidades, assim como realizando as entrevistas em
cidades mais distantes da capital.
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QUEM ESCREVE?
Águeda Vieira Martinelli1
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de examinar a noção de poeta e seu universo de atuação.
Analisaremos e questionaremos o que é ser poeta a partir de Maurice Blanchot. Além disso,
abordaremos a noção função autor de Michel Foucault com o intuito de melhor compreender de
onde provém a ideia de autoria.
PALAVRAS-CHAVE: Poeta; Silêncio; Obra; Autor; Impessoalidade.
ABSTRACT: This paper aims to examine the notion of poet and the universe of action that belongs
to it. From Maurice Blanchot we are going to analyse and question what is to be a poet. Furthermore,
we’ll approach the notion function-author in Michel Foucault to try understanding the origin of the
authorship idea.
KEYWORDS: Poet; Silence; Opus; Author; Impersonality.
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo abordar a concepção de autoria pelo viés do poeta. Nesse
sentido veremos como opera o poeta ao trabalhar a palavra, este que está cindido entre si e a
palavra, sempre remetendo a uma alteridade de si. Para atingirmos tal objetivo vamos abordar este
tema a partir do filósofo, romancista e crítico literário Maurice Blanchot, sobretudo nas obras A
conversa Infinita (volume I) e O espaço Literário, nas quais ele explora a ideia de que aquele que
escreve não é somente um indivíduo empírico, mas que está em parte presente na obra que se
desprende dele, de maneira que esta divisão se torna um imperativo na vida daquele que escreve.
Este indivíduo encontraria o impessoal, um lugar ou uma condição em que não há objetos ou
referências, lugar onde as imagens podem falar e o poeta é dominado pelo fascínio da imagem, de
modo que escreve a própria imagem. Veremos, além disso, o contexto histórico de desenvolvimento
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da noção de autor como Michel Foucault aborda, com vistas a clarificar a compreensão de autoria –
e apontar para um possível romantizar da ideia de poeta.
2. A CISÃO INTERIOR: ENTRE O INDIVÍDUO E A PALAVRA
Poetas, contistas, crítica literária têm interesse em compreender melhor as características
mais íntimas dos poetas, dentre outros artistas. Mas, isso não apenas por ser de interesse acadêmico
em teoria literária e é pouco provável que algum deles pretenda prescrever uma receita de como
tornar-se escritor ou poeta. No entanto, não são sem importância tais tentativas, porque essa
procura muitas vezes termina por desenvolver verdadeiros poemas em prosa que abordam o
universo interior do poeta na procura por caracterizá-lo e identificá-lo em seu status quo ou mesmo
por defini-lo através de seu meio, suas origens, suas influências literárias e mesmo da sua vida
privada. Por outro lado, radicalizam o questionamento, pois procuram o ser no nada, nas dimensões
de criação e mesmo anteriores à criação, na tentativa de analisar o lugar mesmo de onde emanaria
a criação. Todavia, existem palavras ou metáforas que podem dizer o inexplicável? É a criação
poética inexplicável? Talvez se trate de compreender o ser do poeta como um sentimento que
atravessa o indivíduo que escreve. Porém, então, ser poeta tratar-se-ia primeiro de uma espécie de
conjunção de sentimentos constituidores? Ou escrever um poema é mais um ato possesso, através
do qual o indivíduo que escreve é arrebatado e como que transborda o poema de si através da
caneta, como se ele se ausentasse do mundo, tamanha a presença do mundo em si, de maneira que
nesse instante ele é poeta? No entanto, sensações e sentimentos não são o suficiente para construir
um estilo próprio. Em outras palavras, referimo-nos a um arcabouço intelectual que suporta o
sentimento. Afinal, só bem escreve aquele que muito escreve e muito lê (e não é nenhuma novidade
afirmar isto), o que também significa estudar e expor-se a crítica e a autocrítica.
Mas, aquele que escreve um poema pode fazer ouvir as nuances intrínsecas a vida? Porque é
preciso silêncio para ouvir a vida, já que o belo e o grotesco (não somente o doce, mas também o
amargo) somente possuem voz em meio a um silêncio atento, concentrado nesse ponto entre o eu
que percebe (o fenômeno), a sensibilidade e um objeto exterior (ainda que devamos questionar: em
que medida o objeto percebido é exterior de fato?) ou objetos mentais, tais como liberdade ou amor.
O indivíduo está presente através de um corpo bombardeado por sensações externas, como ópera
que se move em um preencher de si pelo mundo, que na realidade é um esvaziar gradual. Ir à solidão.
Solidão do eu em seu diálogo interior. Eu diferente da exterioridade que invade, mas que se

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

211

Quem escreve?, pp. 210-219
transforma em eu, torna-se solidão. É preciso perguntar se este lugar solitário é demasiado cheio de
si mesmo ou de outros ou de quais mundos? É necessário alguém que escreva a palavra, a palavra
que alcança sentidos além dos limites da folha através dos olhos de cada um que lê, que a cada um
faz tornar poeta por um instante, pois se é possível apreender, compreender e mesmo interpretar
uma obra artística há um ponto de encontro democrático na arte, que exige apenas atenção e o
conseqüente silêncio. Para o poeta, o silêncio é talvez mais árduo de conquistar, ainda que não
propositalmente, pois “só há silêncio se houver a palavra e o barulho produzindo-se para cessar”2,
ou seja, o silêncio é encontrado enquanto se produz ou cria o poema, até que ele esteja pronto ou,
no mínimo, se desapegue do autor.
Quando se trata da relação do poeta com a palavra ela não se entrega. A palavra faz resvalar
as pretensões – se pretensões existem – daquele que segura a caneta confiante de seu domínio sobre
a palavra e a caneta se torna um intermediário que
consegue apenas colocá-lo e mantê-lo em contato com a profunda passividade em que a
palavra, não sendo mais do que sua aparência e a sombra de uma palavra, nunca pode ser
dominada nem mesmo apreendida, mantém-se inapreensível, o momento indeciso da
fascinação3.

Mas, as palavras do poema quando escritas não estão ali por acaso ou por escolha aleatória, como
Emil Staiger explica e, no entanto, também não são de todo arquitetáveis. As imagens e os sentidos
estão presentes e existem, mas logo se retiram em cada palavra – não a palavra gramatical, ainda
que ela em si também – que sugere sentidos e suscita imagens. A imagem evocada preenche cada
palavra, o sentido é não-dito, a significação é irreproduzível em outras palavras que não as que
precisamente ali estão. Eis que o indivíduo, o autor, o poeta é alguém junto à palavra no momento
da escrita. O poeta ao escrever é vivido pela poesia. Ele é um sujeito da escrita. No entanto, seu
corpo e sua mente são o veículo de sensações de um mundo exterior que se torna profundamente
íntimo. No poeta há a conjunção de passividade e intencionalidade que o torna aflito: em que
possibilidade ele se jogaria? A mão daquele que escreve “experimenta, em certos momentos, uma
enorme necessidade de agarrar: ela deve agarrar o lápis, tem de fazê-lo, é uma ordem, uma
exigência imperiosa”4. Como se escrever não fosse uma alternativa que dependesse da vontade, o
poeta escreve e será a mão que não escreve que exercerá domínio ao afastar o lápis da mão que
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escreve, revelando o poder de parar de escrever, um retorno a si. Isto é um embate? Há dois de um
eu submetido a esta alteridade de si.

3. AUTOR E OBRA
Um indivíduo escreve, mas sua individualidade, sua biografia não compõe de todo o ato de
escrever do autor. A obra se desata do autor empírico levando consigo algo dele, mas sendo ele
durante o tempo da escrita. O sujeito lírico não se reduz a autoria ou a função autor, termo usado
por Michel Foucault, ainda que ser um autor faça também parte do poeta. A ideia de autor está
ligada ao momento da história em que houve uma forte individuação das ideias em vários campos
do saber, conforme Michel Foucault explica. Como é possível o homem ter se individualizado na
nossa cultura a partir do momento que passa a existir a preocupação com a autoria e não mais se
atribui a uma figura a autoria de obras executadas por muitas pessoas? A análise de Foucault aborda
como o texto de algum modo aponta para a figura exterior do autor. Há um viés impessoal na escrita
contemporânea, sendo muito mais que um traço característico, mas um fator imanente à própria
escrita, dominando-a como prática e não somente na escrita como resultado.
Se no romantismo alemão enfatiza-se a subjetividade, principalmente se falarmos em
poesia, observa-se no próprio romantismo um duplo postulado a respeito do eu do artista “que se
exalta de maneira ostensiva – de Fichte a Maine de Biran, de Chateaubriand a Musset – ao mesmo
tempo em que se funde simultânea e contraditoriamente ao Todo cósmico – de Schelling a Novalis,
de Maurice de Guérin a Hugo”5. Entretanto, com Nietzsche triunfa a herança do segundo postulado
Romântico aplicado à arte. Podemos ver os indícios da libertação do eu no capítulo V de O
nascimento da tragédia de Nietzsche, na fala da personagem Arquíloco:
Nós que consideramos o artista subjetivo um mau artista, e que exigimos que, na arte, em
qualquer gênero e em todos os níveis, a princípio e, sobretudo, se supere o subjetivo, que se
realize a libertação do ‘eu’ e que se imponha o silêncio a todas as formas individuais da
vontade e do desejo – sim, nós consideramos que, sem objetividade, sem contemplação
pura e desinteressada, não nos será jamais possível acreditar em um mínimo de criação
artística verdadeira6.

Observamos nessa fala que embora defenda a impessoalidade na arte, Arquíloco fala ele
mesmo, na primeira pessoa. Como então conciliar o eu gramatical com a exigência de uma
objetividade na escrita – contrapondo-se ao excesso de subjetivismo – a não ser forjando um eu
5
6
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impessoal? No Nascimento da tragédia a alternativa encontrada por Nietzsche para o problema da
presença do eu na obra é a oposição entre o lírico dionisíaco e a forma apolínea, e exatamente no
processo dionisíaco a subjetividade é renunciada pelo artista, ele se despoja de seu eu.
Dois grandes temas especificam o traço de impessoalidade ou de indiferença na escrita
contemporânea: o primeiro é exatamente, como deixa explícita a fala de Arquíloco, a libertação do
tema da expressão. A escrita refere-se a si própria, mas não se aprisiona na forma de interioridade,
o que possibilita a constante reinvenção da escrita. É possível notar, logo, que a escrita não é
composta de um sujeito estabelecido e nem mesmo do gesto (da ação) de escrever, mas é um
espaço que se abre “onde o sujeito da escrita está sempre a desaparecer”7. O outro tema é o
parentesco da morte com a escrita que traz o tema milenar, com os gregos, de o herói aceitar morrer
jovem, mas ser imortalizado nos textos. A morte é uma glorificação – como Aquiles – que na
narrativa torna imortais os heróis. Já na narrativa árabe, como nas Mil e uma noites, as histórias de
Xerazade pretendem afastar a morte, exemplifica Foucault. Na nossa cultura, diz Foucault, estes
elementos são transformados e a escrita se liga, agora, ao sacrifício de si, da própria vida daquele
que escreve, mas que não é escrito nos livros, porque o autor vive tal sacrifício em sua própria
existência, de maneira que a obra agora tem o direito de matar o autor e não mais direito de
imortalizá-lo. Com a personalidade do autor ocorre o mesmo, pois o sujeito que escreve é apagado,
toda a personalidade do autor é apagada, de onde sobressai como determinante para a escrita a
ausência de autor, a morte do autor.
Ao dizer que a escrita é uma escrita exterior dizemos que aquele que se devota a escrita
procura se afastar da terra onde tudo desaparece: outrora através dos deuses ou de um deus, hoje
nos afastamos da presença passageira do mundo construindo outro mundo “à medida do nosso
saber e livre deste acaso que nos dá sempre medo, porque ele esconde a obscura decisão” 8.
Entretanto, não é uma forma de esquivar-se da morte se ausentar da obra? Blanchot pergunta,
perdemos a morte? Devido a lutarmos constantemente contra a não-existência, esquecemos que
somos mortais – queremos esquecer isso? Mas, não é a morte exatamente o que nos faz mortais?
Mesmo nossa linguagem “é agenciada para revelar o que ‘é’, não o que desaparece, mas o que

7
8
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sempre subsiste e que nesta desaparição se forma: o sentido, a ideia, o universal”9. Entretanto, o
que desaparece é o instante sensível que nasce e morre sem ser capturado, a não ser pela repetição
constante de instantes que não são instantes, mas duração. Perdemos o presente, o instante
verdadeiro do que é, segundo Blanchot, e na escrita tentamos recuperar o instante do ser, porém
terminamos por desdobrá-lo em tantos outros presentes que se perde o agora, o aqui. Escapa para
o futuro ou passado
4. A FUNÇÃO AUTOR
Se o autor contemporâneo no que refere a sua individualidade está ausente, Foucault
considera que ele seria substituído por outras noções que bloqueiam a noção de autor. Uma destas
noções é a de obra. Em crítica literária deve-se analisar a obra em si, em diversos aspectos que a
compõe estruturalmente, nas suas relações internas. Contudo, o que é e o que compõe uma obra?
Uma obra é escrita por alguém a que damos o nome de autor. Mas, se alguém não é considerado um
autor, aquilo que ele escreve e foi herdado não é uma obra. Então o que é? Por outro lado, se alguém
é autor, tudo aquilo que ele escreve se inclui como obra? O que foi publicado, por exemplo,
anotações ou notas de rodapé, fazem parte da obra? Mas, e se no meio de daquilo que consideramos
obra, encontramos um endereço ou um recibo de contas, como menciona Foucault, estes são
também obra? Para Foucault, não existe uma teoria da obra e isso atrapalha aqueles que trabalham
na edição de obras.
A segunda noção que traz problemas à ideia do desaparecimento do autor é a noção de
escrita, a qual deveria dar um novo estatuto à ausência do autor e possibilitar a dispensa da
referência ao autor. Na escrita, atualmente, de acordo com esse estatuto é desconsiderado o que
alguém pretende dizer e o próprio gesto de escrever. A questão é se não estamos transpondo para
um anonimato transcendental as marcas empíricas do autor. Com a caracterização da escrita como
ausência não se está repetindo “em termos transcendentais o princípio religioso da tradição,
simultaneamente inalterável e nunca preenchida, e o princípio estético da sobrevivência da obra, da
sua manutenção para além da morte e do seu excesso enigmático relativamente ao autor?” 10.
Contudo ressaltar a noção de escrita há o risco de manter a imagem do autor, apesar da aparente
neutralidade da escrita. Dessa maneira, afirmar que o autor desapareceu é submetê-lo ao

9
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transcendental, ou seja, a noção de autor paira sobre o trabalho literário, filosófico, etc., como se
estivesse separado da ação de escrever e de sua parte material. Porém, a noção de autor deixa de
existir, efetivamente?
Nessa perspectiva, o nome do autor traz muitas dificuldades, a começar pela própria ideia de
nome que não se limita a indicar, semelhante a apontar com o dedo, porque equivale em certa
medida a uma descrição. Isso significa que, além de indicar, o nome descreve aquele que porta o
nome e com uma só palavra equivale a várias descrições definidas. O nome do autor se situa entre
os polos da descrição e da designação, de modo que existe uma ligação específica que não é nem
totalmente descrição e nem totalmente designação. Foucault explica que a designação de um autor
não é afetada se cometemos algum engano quanto a alguma qualidade física ou a algum dado
biográfico, mas se é descoberto que uma obra creditada a um determinado autor não é dele seria
alterado o funcionamento do nome do autor. Isso mostra como o nome do autor não é um nome
próprio como outros. O nome próprio do autor possui essas diferenças porque não é simplesmente
um elemento no discurso, mas “ele exerce relativamente aos discursos um papel: assegura uma
função classificativa; tal nome permite reagrupar certo número de textos, delimitá-los, selecionálos, opô-los a outros textos”11 e também permite que os textos se relacionem entre si e se
aproximem. Um texto ter um nome de autor significa que não se trata de um discurso comum, mas
qualifica-o para ser recebido de certa maneira numa determinada cultura com certo estatuto. O
nome de autor não refere ao indivíduo real, mas ele circunda o texto manifestando seu modo de ser
nos textos. Como ruptura, o nome do autor instaura “um grupo de discurso e seu modo de ser
singular”, de maneira que há discursos que “são providos da função ‘autor’, ao passo que outros são
dela desprovidos”12 e esta função autor é um modo de discurso no interior de uma sociedade.

5. A IMPESSOALIDADE DO POETA
A obra perseguida pelo poeta é maior que ele próprio. O poeta – os escritores em geral –
pertence à obra, de modo que visando sempre a obra esconde-se ao abrigo da solidão, nunca conclui
a obra a não ser que vá ter com a morte ou que a obra rejeite ou exclua o escritor. No entanto, a obra
não o solta: “Ela mantém-no à margem, está fechado o círculo em que ele não tem mais acesso a si
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mesmo, onde ele, entretanto, está encerrado, porque a obra, inacabada, não o solta”13. O evento da
obra em que se pronuncia a palavra ser se concretiza não somente quando o artista escreve, mas
inclui aquele que lê, aflora as intimidades desses dois. A vida do escritor resvala para o infinito, esse
é o significado da afirmação de que a tarefa do escritor termina com sua vida. O escritor destrói o
que escreveu e recomeça num outro livro, perseguindo a obra. A obra jamais cessa, porque a obra
infinita reflete o próprio espírito infinito daquele que escreve, infinito para dentro de si, abismo da
queda infinita em si, lugar da não-estação, das flutuações, porque observa-se muitas vezes o ser de
si mesmo. Desse modo é que a obra termina com a morte do escritor, do poeta.
Quem seria aquele a dizer de si algo acabado? O poeta é aquele a esperar incessantemente
fincado a pedra? Esperar o que? E, no entanto, não é o desejo humano infinito? Esperar a quem? Não
é ‘esperar’ estar só, ciente de si só, na urgência daquele/daquilo que vem? A ausência de tempo
significa algo como o infinito a que se entrega o poeta, que é a essência da solidão, afirma Blanchot.
Nesse tempo nada começa e é sempre presente, na espera de imagens onde as coisas se retiram, na
espera do Eu que venha, na espera de si que lá vem, mas que não se mostra. Na ausência do tempo
nada aparece e o poeta é remetido constantemente à ausência, ao silêncio, como se para escrever
fosse necessário a ausência do ser em que os seres são para, então, encontrar o ser. Dessa maneira,
em que o olho não vê o objeto, as imagens são vistas. Neste tempo que é ausência de tempo, que é
solidão mesmo de si se ergue a presença de Alguém sobre aquele que está só: é impossibilidade de
estar só; seria a presença de si a si daquele que está só? Blanchot está falando da solidão na qual
quem está sozinho não sou eu como aquele que levanta e diz Eu, como o tédio de ser si mesmo, mas
ainda outro eu, que se esconde de mim, pois somente de tal modo pode ser si. Trata-se do eu que
descobre que o não-ser fundamenta seu eu, percebendo que é separado do ser. O que está presente
é o impessoal como
o lado de fora, aquilo que antecipa e precede, dissolve toda a possibilidade de relação
pessoal. Alguém é o Ele sem fisionomia, o coletivo impessoal de que se faz parte, mas quem
faz parte dele? Nunca tal ou tal indivíduo, nunca tu e eu. Nenhuma pessoa participa do
coletivo impessoal, que é uma região impossível de trazer para a luz [...] 14.

No coletivo impessoal tudo se transforma. É perder toda conexão com tudo e todos, mas
anterior a perda de conexão, porque não houve ligação, porque ninguém participa do coletivo
impessoal. Contudo, há uma intimidade com o impessoal que não significa, por ser relação com um
13
14
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mundo, existência15, diz Levinas, pois a existência é anterior à relação com um mundo. O “ser ao
qual o desaparecimento do mundo nos torna atentos não é uma pessoa, nem uma coisa, nem a
totalidade das pessoas e das coisas”, mas trata-se “do fato de que se é, o fato de que há.”16. É o ser
que assume sua existência, já existindo, segundo Levinas, e a que Blanchot alude.
No reencontro com as coisas que a visão proporciona, sem pretensões de domínio ou de
ação, em que o que é visto posto a distância, e que por isso mesmo é visto, retorna a nós, não por
apropriação do tato, mas por uma apropriação que não é apropriação, pois é toque a distância, um
contato a distância: aquilo que o olho vê impõe-se e atrai o olhar, aquilo que olho vê seduz para fora,
na distância e, no entanto, perde seu status de corpo, de sensível retirando-se do mundo. Tal contato
a distância entrega a imagem e quando falamos acima de fascínio, tal fascínio é o fascínio da
imagem17. Tal fascínio que olhar proporciona neutraliza o próprio olhar, “impede-o de jamais
terminar, corta-o de todo começo, faz dele um clarão neutro extraviado que não se extingue, que
não ilumina, o círculo, fechado sobre si mesmo, do olhar”18, de maneira que não é mais possível não
ver e o fascínio é o olhar da solidão. Dizemos, com isso, que os objetos não têm mais os sentidos que
poderiam ter, porque o olhar fascinado cava além do sentido que patina na superfície das coisas e,
entretanto, esse olhar não vê algo. O que é visto por alguém que está fascinado o segura e tem
relação com o Alguém, com a impessoalidade. Portanto, escrever é abraçar a impessoalidade,
escrever as imagens e não as coisas. Sugerir porque a linguagem não pode dizer o impessoal.

6. CONCLUSÃO
Procuramos expor no começo deste artigo a divisão interna entre o indivíduo e o mundo
exterior que chega a ele que são formadoras de um poeta. Quando nos referimos ao autor, vimos
como para Maurice Blanchot o silêncio é essencial não somente para a criação final, mas como algo
que no processo de criação do poeta é fundamental. O poeta – ou sujeito lírico, como podemos
entender – é formado, além desta divisão inquietante, da conjunção de passividade e
intencionalidade, isto é, contemplação e dedicação a escrita, mão que se move à caneta, intelecto
que perscruta o infinito. Mas, haveria outra dimensão além da individualidade de alguém que
15
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escreve? Que dimensão é esta? Talvez seja uma resposta árdua de encontrar à pergunta: o que,
afinal, torna um poeta, poeta?
Por isso, procuramos abordar a concepção de Michel Foucault em O que é um autor? Onde
ele procura entender como se desenvolveu a noção de autor no decorrer histórico. Para ele existe
uma “função autor”. Essa noção aponta que na contemporaneidade predomina um viés impessoal
do autor. O texto (o trabalho, a obra de um autor) aponta para uma figura exterior, um sujeito
empírico, mesmo que a noção de autor seja substituída por outras noções, podemos entender que
o autor está presente, ainda que de maneira latente. Por fim e de maneira resumida, para Foucault
a função autor caracteriza a maneira de ser de um discurso de dada sociedade. Para nossa sociedade,
ela serve como mecanismo, de acordo com Foucault, de apropriação do indivíduo que escreve e nos
auxilia a identificar os diferentes tipos de eu no interior de um discurso – tal como o poético.
Logo, podemos compreender que a impessoalidade do poeta e a obra perseguida por ele
(maior que o poeta) é uma maneira de entender um discurso que se desenvolve historicamente.
Entretanto, a alteridade de si, esta divisão interior de um indivíduo que escreve poesia, por exemplo,
é um assunto muito mais amplo e profundo. Encontraríamos no poeta um sujeito fascinado pela
imagem que na palavra aflora de maneira tão arrebatadora que a obra se torna uma obsessão
perseguida incessantemente.
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RESUMO: A presente proposta de artigo busca apresentar a crítica de Edmundo Husserl às ciências
europeias, valendo-se da articulação dos seguintes escritos: A filosofia como ciência rigorosa (1911),
A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental (1936), e, por último, A Crise da
Humanidade europeia e a Filosofia (1935). Busca-se assim abordar a noção husserliana de “crítica”,
quer em relação à incapacidade da Filosofia de se apresentar como ciência rigorosa, se comparada
às demais ciências; quer como crítica às ciências em geral em virtude da redução positivista da ideia
de ciência. Nesse último momento do seu pensamento, Husserl propõe um retorno às grandes
questões metafísicas, em virtude dos problemas decorrentes da racionalidade moderna. Longe de
não reconhecer a relevância do avanço da tecnologia, Husserl sabe, no entanto, que uma ciência de
1
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fatos cria homens de fatos: daí os riscos contra a humanidade com o advento da redução positivista
da ideia de ciência. Reconhecendo a enfermidade da razão, ele propõe uma crítica a essa forma da
racionalidade e a necessidade de se recuperar certo telos presente na tradição filosófica europeia.
Trata-se ainda do reconhecimento da Metafísica ou de uma filosofia fundamental e da sua
relevância para enfrentar a crise das ciências em geral e da humanidade europeia. Ademais, esta
proposta de trabalho busca, igualmente, explicitar a natureza do procedimento adotado por
Husserl, nessas obras, ou seja, aquele fenomenológico, pois se trata ainda de se pensar a questão da
racionalidade, ou ainda, do fundamento e método das ciências.
PALAVRAS-CHAVE: Ciências positiva, Metafísica, Racionalidade, Ceticismo.
ABSTRACT: This article search to demonstraste The Edmundo Husserl’s crítica to the european
sciences, utilizing these works: Philosophy as rigorous science (1911), The crisis of the European
sciences and the transcendental phenomenology (1936) and at least, The Crisis of European
Humanity and Philosophy (1935).The search for the husserlian Notion of “crisis” in relation with the
inability of Philosophy in presenting it self as a straith science, comparing with the normal sciences,
or as a critic to the sciences because of the positivist redution of the science’s idea. About this last
aspect Husserl propose a return to the great questions of the Metaphycs, because the consequents
problema of the modern rationality. Far from no recognizing the relevance of technological
development, Husserl knows trat the facts’ science feeds facts’men: These are the dangers against
humanity with the arrival of positivist reduction of the science’s idea. Recognizing the reason’s
illness, he proposes a critic to this tape of rationality and the necessity of recovering a precise aim
present in the european philosophical tradiction. It deals with yet the recognition of Metaphysics or
of any fundamental philosophy and of its relevance to face the crises of any science and of the
european humanity. This proposed work aims also makes explicit the nature of the
phenomenological procedure adoted by Husserl, that deals yet of thinking the questions of
rationality, or yet, of the fondations and the methods of science.
KEYWORDS: Positive Science, Metaphysics, Rationality, scepticism.

“As ideias são mais fortes que todas as forças empíricas”.
Husserl
Em sua obra A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental, de 1936,
Edmund Husserl apresenta algumas questões relevantes para se pensar a crise que afetava e ainda
afeta as ciências e a humanidade ocidental2, designada, por ele, humanidade europeia. Aos olhos
desse filosofo, a’ crise’ deve-se ao objetivismo científico que se tornou prevalente na Modernidade.
Husserl se confrontava com a redução positivista da ideia de ciência, pois nociva não só no sentido
teorético, mas igualmente prático. No seu entender, tal redução positivista comprometia as
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questões relativas ao sentido e à cultura, pois provocava diretamente a perda de significado para a
humanidade, na medida em que comprometia as grandes questões metafísicas. Daí se buscar aqui
compreender antes de mais o que norteia esse escrito de Husserl, com base nas seguintes
indagações: Qual necessidade de resgatar ainda uma filosofia fundamental ou Metafísica? É
verdadeira a enunciação de Husserl de que ciência de “fato’ cria, realmente, homens de “fato”? Tais
questões foram relevantes na orientação da exposição fenomenológica da Crise, uma vez que a sua
preocupação foi, igualmente, advertir a respeito dos perigos do positivismo (objetivismo puro)
científico: advertência esta que se expressa na proposição a seguir “ O conceito positivista da ciência
[...] é um conceito residual” (HUSSERL, p. 5), pois implica a invalidação das questões metafísicas.
Em outros termos, significa ab-rogação da metafísica e, por sua vez, supressão da razão.
Para esta proposta de reflexão, pressupõe-se como fonte três escritos de Edmund
Husserl: A Filosofia e a Filosofia como ciência Rigorosa, de 1911; a Crise das Ciências Europeias e a
Fenomenologia transcendental, de 1936; A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, sem
desconsiderar outros textos complementares. Em tais obras, pode-se sustentar, de início, que
Husserl, além de pensar a situação da Filosofia ante as outras ciências, aborda, igualmente, a
situação na qual a Europa se encontrava naquela época, ou seja, as razões que puseram a
Humanidade Europeia em apuros. Isso justifica, sobretudo, a sua preocupação de buscar certa via
com base na qual a humanidade europeia poderia trilhar, a fim de evitar a supremacia do positivismo
e, portanto, da crise.
Nesta abordagem, valendo-se das obras de Husserl que tratam da questão relativa à
“crise”, pode-se formular a seguinte hipótese interpretativa, a saber: de que Husserl identifica a
salvação da humanidade europeia valendo-se de um regresso ao modelo antigo-grego (da razão
grega), no qual a razão, a perfeição desta enteléquia era o escopo. Ademais, ele sabe dos riscos
oriundos do ceticismo, pois representa um perigo, na medida em que pode incorrer em certo
conformismo. A nova proposta oferecida por Husserl exige assim uma filosofia fundamental, um
retorno à metafísica. Conforme escreve Husserl: “O humano da humanidade superior ou a razão
exige [...] uma filosofia autêntica” (HUSSERL, p. 75). O positivismo das ciências modernas e o
ceticismo conduz a Filosofia e a metafísica à morte. Para esta abordagem do tema, adota-se aqui a
seguinte ordem de argumentos a fim de um tratamento mais aprofundado da questão: (i) A abolição
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da Metafísica como problema da razão; (ii) O ceticismo moderno como cúmplice do positivismo
científico e, por último, (iii) Ciência positiva como ciência de fato e a sua não significação para a vida.

A ABOLIÇÃO DA METAFÍSICA COMO PROBLEMA DA RAZÃO
“O humano da humanidade superior ou a razão exige,
Pois, uma filosofia autentica”
Husserl
A Metafísica, na acepção do Husserl, é indubitavelmente o elemento central nas
questões epistemológica, quando o tema é o conhecimento racional, o valor puro e verdadeiro da
razão e da ação ética com base na razão. No seu entender, o verdadeiro e o racional são atributos
da metafísica. Daí, então, a abolição da Metafísica implicar, em última análise, a abolição da verdade
e da razão. Segundo argumenta Husserl: “A razão é (...) um título: para ideias e ideais ‘absolutos’ e
‘eternos’, ‘supratemporais’, validos incondicionalmente” (HUSSERL, p. 6). É inegável a defesa
husserliana da razão, pois ela ocupa um lugar central na sua crítica ao positivismo. Por isso, o
abandono da metafísica é, em última análise, o abandono da razão, que compromete igualmente
todo o agir ético, promovendo uma renúncia ao agir racional. A forma da racionalidade do modelo
prevalente das ciências, ou seja, ciências empírico-analíticas, termina comprometendo, com base
em certo objetivismo e naturalismo, a especificidade daquilo que se apresenta na ordem do espirito
e da cultura. Por isso, aquilo que Husserl identifica como crise da ciência europeia, com o seu
inextricável objetivismo, havia posto a humanidade em apuros.
A sua crítica ao positivismo científico, deve-se fundamentalmente à secundarização da
razão (metafísica) em detrimento da verificabilidade, e a ciência moderna, por sua vez, nada nos
tem a dizer sobre a razão e a não-razão, sobre nós os homens enquanto sujeitos de liberdade; nada
nos tem a dizer sobre as chamadas “ questões supremas ou ultimas”— ou seja, as questões
subjetivas lhes são alheias, são enigmáticas, porque ela só admite como verdadeiro aquilo que é
verificável, objetivamente demonstrável. Em outros termos, nas ciências modernas (objetivas) o
princípio de verificabilidade é tomado como único o critério para a verdade. Nesse sentido, a
Metafísica, a qual trata das questões supremas e últimas, que trata igualmente da liberdade, são
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postas de lado ou então eliminadas3. Consumado isso, o mundo passa a operar sem uma razão
condutora, sem sentido: algo que exprime a supremacia das ciências positivas sobre a metafísica,
ou se quisermos, é o triunfo da racionalidade técnica, nos termos de Adorno e Horkheimer.4
Husserl constata que a ideia positivista de ciência não é somente reducionista; quer
dizer, o positivismo não somente reduziu a ideia de ciência a uma ciência de meros fatos, mas
também é algo que compromete a vida humana, na medida em que, nesse modelo de ciência, a
humanidade/homem não constitui o alvo primordial ou principal. Em oposição a esse paradigma de
ciência, Husserl escreve:
Nem sempre a ciência compreendeu a sua exigência de uma verdade rigorosamente
fundada no sentido daquela objetividade que domina metodologicamente as nossas
ciências positivas(...), nem sempre as questões específicas da humanidade estiveram
banidas domínio da ciência, nem sempre foi colocada fora de consideração a sua referência
interna a todas as ciências, mesmo aquelas em que o homem não é o tema (como as ciências
da natureza).5

A posição desprivilegiada do homem e a desconsideração das questões fundamentais
por parte das ciências positivas gera àquilo que se designou aqui de “ mundo de não-liberdade”.
Nesse sentido, Husserl sustenta que a ausência da liberdade na Modernidade, a sua falta, tem nome:
“é uma questão da razão”.6 Por conseguinte, o distanciamento cada vez mais expressivo entre o
homem e a liberdade “é uma questão de razão”.7 Para Husserl, o procedimento filosófico transcende
as questões de meros fatos, por isso, escreve, “ o positivismo (...) decapita a Filosofia” (HUSSERL,
2012, p. 6), hauri-a a sua mais especial nesga, isto é a metafísica. A função da metafísica, como
ciência das questões supremas ou primeiras e últimas, de acordo com Aristóteles, senhora de todas
as ciências, consiste em dar sentido último a todos os conhecimentos, isto é, conhecimento de todas
as outras ciências, consideradas secundárias.8
3

Inferimos que a eliminação da metafisica, ou melhor, da filosofia universal do universo da verificação, deve-se a “ a
peculiar universalidade da postura crítica, decidida a não admitir, sem questionar, nenhuma opinião aceita, nenhuma
tradição, mas questionar todo o universo (...) predado por sua verdade em si, por sua idealidade”; ademais, deve-se
também “ em virtude da sua exigência de submeter toda a empiria a normas ideais, às da verdade incondicional, aparece,
de imediato, uma mudança de grande alcance em toda a práxis da existência humana, portanto, de toda a vida cultura.”(
HUSSERL, 1996, ´p. 70-71)
4
Ver: Adorno & Horkheimer no livro: Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer de 1969; mais precisamente
a parte, Industria cultural: Esclarecimento como mistificação das massas. 2 eds., tradução de Guido António Almeida. Rio
de Janeiro: J.Zahar,1986. Páginas: 113- 156.
5
HUSSERL, 2012, p. 3
6
Ibid, 2012, p.3
7
Ibid, 2012, p.3
8
HUSSERL, 2012, p.6.
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Por isso, a ascensão do positivismo significa decadência da filosofia universal e da
metafísica. A crise da filosofia, portanto, no entender do autor, põe em crise todas as outras ciências,
uma vez que a filosofia fora e continua a ser o proponente, o fulcro delas, porque nela ainda se
encontra o sentido último das demais. Sobre a crise da Filosofia, argumenta Edmund Husserl, “é
uma crise que não atinge as ciências especializadas nos seus resultados teoréticos e práticos, mas
que abala, contudo, de um lado ao outro, todo o seu sentido de verdade (HUSSERL, 2012, p.8).
Ademais, Husserl reconhece que a crise da Filosofia
[...] significa a crise de todas as ciências modernas enquanto elos da universalidade
filosófica, uma crise incialmente latente, mas que emerge depois cada vez mais a luz do dia,
crise da proporia humanidade europeia em todo o sentido da sua vida cultural em toda sua
existência. (HUSSERL, 2012, p.9).

Portanto, a crise da metafisica, isto é, da filosofia, compromete a verdade nas outras
ciências, uma vez que ela é o critério da verdade delas. A Filosofia é o fundamento, sobre o qual
todas as demais ciências se apoiam, onde todas elas têm e encontram a verdade delas. Desse modo,
a enfermidade que se originara, como já se disse, na Modernidade, e que afeta a humanidade
europeia, não apenas na sua existência cultural, mas em toda a sua existência, deve-se, tão somente
à tentativa de eliminação da possibilidade de uma metafísica, ou seja, a descrença na possiblidade
de uma filosofia universal e na pretensa universalização da ciência moderna, ou da ciência positiva.
Essa pretensão da ciência positiva encontra apoio no ceticismo: tema relevante na reflexão sobre a
crise das ciências europeias em Husserl.

CETICISMO MODERNO COMO CÚMPLICE DO POSITIVISMO CIENTÍFICO
Husserl apresenta uma posição bastante clara em relação ao ceticismo. Na sua acepção,
a posição cética não é completamente inútil em virtude da sua acertada descrição da realidade, pois
o ceticismo, no entender de Husserl, constitui a mais perfeita descrição da vivência ou da realidade.
Tal orientação científica e metodológica evidencia, de fato, o mundo vivenciado, aquele da
experiência de fato. Para o autor, o problema em questão se complica quando o cético atribui desrazão ao mundo circundante, quando diz que tudo é irracional, que a razão nada pode conhecer.
Diria um cético: tudo no mundo é sem sentido, sem razão, ou ainda, a razão no mundo seria a
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ausência da mesma. Por conseguinte, ceticismo significa a certeza da superfluidade ou mesmo
inexistência da razão no mundo e nas coisas.9
Nesse sentido, a posição cética implica, seguindo a orientação do pensamento husserliano,
a descrença na razão. Em virtude disso, a sua supremacia implicaria a decadência da razão, o que no
sentido clássico do termo seria a ascensão da doxa. Desse modo, Husserl percebe que com o
ceticismo cresce o descrédito em uma razão absoluta, que confere sentido ao mundo, mais
precisamente como “capacidade de o homem prover a sua existência humana individual e geral um
sentido racional” (HUSSERL, 202, p.9). O descrédito na razão, provocada pelo ceticismo, conduz à
auto-descrença, pois o homem descrê nele mesmo, por ser tomado pela dúvida que o faz perder a
crença sobre a verdade do seu próprio ser. Daí se deixar levar pela dúvida, sobretudo, a dúvida que
faz duvidar de evidências, tais como, a sua própria existência como ser racional.
Portanto, o cético duvida de que ele seja racional, de que exista racionalmente uma vez
que substitui, com a sua desconfiança, a episteme, pela incerteza; ele substitui a verdade pela
dubiedade. Essa orientação filosófica, que punha/põe a razão em declínio, encontrava resistência
nos escritos de Husserl, pois, no seu entender: “em toda a parte o ser verdadeiro é uma meta ideal,
uma tarefa da episteme, da ‘razão’, contraposta ao ser meramente suposto que, na doxa, é
inquestionavelmente obvio” (HUSSERL, 2012, p.9). Ser cético é renunciar à razão, ser apologético a
sua ausência; pois significa fazer da dúvida um estilo de vida e, portanto, aceitar o caos instituído.
Por conseguinte, o ceticismo eterniza ou naturaliza as situações historicamente produzidas. Em
virtude dessa renuncia cética sobre a possibilidade da razão, metafisica, Husserl sustenta que o
ceticismo diz "sim “às ciências positivas10 objetivistas, as quais não possuem nenhuma preocupação
com a humanidade. A identidade entre o ceticismo e as ciências positivas se daria, primeiramente,
no empenho de ambos em eliminar a razão e a metafísica; segundo, seria, como diz Husserl, a
passiva aceitação do predomínio tecnocrático como progresso humanitário.

9

HUSSERL, 2012, p.9
Oswaldo Porchat, em seu ensaio intitulado, Empirismo e Ceticismo, após ter admitido a distinção feita por Brochard,
qual seja, ceticismo negativo ou destrutivo e ceticismo positivo ou construtivo, afirma que este último pode ser considerado
o ‘ancestral do positivismo moderno’, por terem “tentado fundar uma arte pratica totalmente análoga ao que hoje
chamamos ‘ciência positiva’” (PORCHAT,2007, p.10) Grifo nosso.
10
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Convém lembrar que a noção cética, apresentada aqui, é mais próxima àquela tradicional,
segundo a qual “ o cético não teria nenhum tipo de crença e recusaria assentimento a qualquer
posição” (PORCHAT, 2007, p.11). Em contrapartida a essa ideia, tem-se a interpretação de Michael
Frede acerca do ceticismo pirrônico, segundo o qual o cético poderia ter crenças desde que sejam
dogmáticas, pois “ele creria apenas nos fenômenos, no que lhe aparece; sua suspensão de juízo diria
respeito tão-somente aos discursos que propõe falar de uma realidade para além do que aparece,
pretensamente revelada pela razão” (PORCHAT, 2007, p. 11). Nesse sentido, o cético é apenas
descrente em relação às coisas além da física, e totalmente crente em relação às coisas fenomênicas.
Todavia, não é pretensão desse trabalho debater tal questão, pois aqui se busca abordar apenas as
razões pelas quais Husserl identifica ceticismo e a ciência positiva.

A CIÊNCIA POSITIVA COMO CIÊNCIA DE FATO E A SUA NÃO SIGNIFICAÇÃO PARA A VIDA
Para uma melhor compreensão da crítica de Husserl às ciências europeias, faz-se necessário,
antes de dar prossecução, algumas considerações sobre a sua noção de ciência, explanando, de
forma minuciosa, o que ele compreende por ciência. Nesse sentido, pode-se aqui remeter ao seu
escrito, de 1911, intitulado Filosofia como Ciência Rigorosa11 por se revelar imprescindível. Nessa
obra, Husserl apresenta a sua depreensão de ciência, comparando as conquistas da ciência positiva
em relação à Filosofia, cuja tarefa consiste em dar um caráter científico às ciências modernas. Em
outras palavras, em conferir cientificidade às ciências modernas (matemática, física e assim por
diante). Ele argumenta: “ aqui a própria ideia de ciência acha-se primeiramente determinada pela
relação a uma aspiração filosófica e universal ( HUSSERL. 1965, p.4). Para Husserl, a Filosofia não é
uma ciência ou uma espécie de anexo às ciências: é a Ciência. Trata-se, portanto, de uma noção de
ciência totalmente diversa da ideia moderna de ciência.
É inegável, no entender do autor, de que a crise da cultura europeia tornou necessária uma
crítica séria às ciências positivas. É pertinente salientar, outrossim, que a crítica desencadeada por
Husserl, contra as ciências europeias, em momento algum abandonara o sentido genuíno de

11

Uma crítica a filosofia que, ao seu ver, não conseguiu fazer-se uma ciência rigorosa. “Desde os seus inicios, a Filosofia
pretendeu ser ciência de rigor propriamente susceptível de satisfazer às supremas necessidades teóricas, e de
possibilitar uma vida ética-religiosa regulada por normas puramente racionais. (...) Em nenhuma das épocas da sua
evolução, a Filosofia soube satisfazer a pretensão de ser ciência de rigor” (1911.p. 1).
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cientificidade, conforme foi exposto no primeiro tópico deste escrito. A sua investigação se orienta
no sentido da ciência positiva, ou mais precisamente, o sentido dela para a humanidade. Daí ele
argumentar: a nossa apreciação “não diz respeito à sua cientificidade, mas ao que a cientificidade,
ao que a ciência em geral tinha significado e pode significar para a existência humana”. (HUSSERL,
1965, p.3). A citação a seguir permitirá perceber a sua preocupação em relação aos rumos do mundo
ocidental. Husserl percebe que as questões, as quais tratavam do indivíduo como sujeito de
liberdade, eram descuidadas, pois identificava a predominância do pragmatismo, do empirismo,
com um olhar de preocupação, da tecnocracia como algo tenebroso, justamente, dado ao caráter
supressor das questões “supremas”: questões que dão sentido ao homem e ao mundo. Conforme
argumenta Husserl:
Na segunda metade do XIX, toda a visão de mundo do homem moderno se deixou
determinar pelas ciências positivas, e cegar pela “prosperity” a elas devida, significou um
virar as costas indiferente às questões que são decisivas para uma humanidade genuína”
(HUSSERL, 2012, p. 3)

Dar-se-ia, no século XX, os primeiros passos para a construção do lamentável mundo –
um mundo como este no qual se vive hoje – um mundo da heteronomia, no qual os homens são
determinados pelas suas próprias criações: daí aquilo que aquilo que se apresenta como mais alto é
a prosperidade (produtividade, lucro), no qual a vida humana é secundária. Esse modelo, ainda
existente nas sociedades contemporâneas, foi alvo da crítica também de Herbert Marcuse 12, de
quem se percebe uma clara influência de Husserl nos seus escritos. Na sua crítica à sociedade
industrial avançada, modelada e guiada pela técnica, grafa o berlinense: “Essa sociedade é irracional
como um todo. Sua produtividade destrói o livre desenvolvimento das necessidades e faculdades
humanas”. (MARCUSE, 2015, p. 31). Ademais, Husserl sustenta:
Esta ciência (...) exclui de um modo inicial justamente as questões que, para os homens nos
nossos desafortunados tempos, abandonados às mais fatídicas revoluções, são as questões
prementes: as questões acerca do sentido ou ausência de sentido de toda esta existência
humana. (HUSSERL, 2012, p. 3)

Daí um dos vários perigos da ciência de “fatos”, pois com o seu pragmatismo cego pode
conduzir os homens a uma completa “insensibilidade”, isto é, a uma total desumanidade.
Realmente, como enuncia Husserl: “meras ciências de fatos fazem meros homens de fatos”
12

Deve-se lembrar que Marcuse estudou filosofia em Berlim e Freiburg. Nessa ocasião entrou em contato com Instituto
para a Pesquisa Social, que viria a se chamar, posteriormente, de Escola de Frankfurt. Ele, depois da sua separação com
Heidegger, sobretudo, do ponto de vista político, com o “apoio de Husserl, Marcuse foi apresentado a Horkheimer”
(MATOS, 1993, p.77).
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(HUSSERL, 2012, p.3). As ciências europeias na sua orientação positivista, só poderá afundar em
domínio de irracionalismo13 sem precedentes, uma vez que, no entender do autor: “A mera ciência
dos corpos obviamente nada, pois abstrai de tudo o que é subjetivo”. (HUSSERL, 2012, p. 3). Tal
ciência, diferentemente das ciências do espirito, não considera o homem na sua “existência
espiritual, no horizonte da sua historicidade” (HUSSERL,1996, p. 76). Nesse sentido, muito pouco
se importa com a liberdade e felicidade dos indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É apodítico de que a proposta de Edmund Husserl é subversiva, ele mesmo admite isso ao
escrever: “parece-me que eu, o pretenso reacionário, sou mais radical e mais revolucionário que
aqueles que hoje se manifestam tão radicais em suas palavras” (HUSSERL, 1996, p. 76). Tratar
criticamente da situação cultural da Europa, sob o critério do triunfo e do desenvolvimento de
ciências objetivistas empírico-analíticas, constitui realmente um empreendimento difícil e ousado:
ousado na medida em que se volta para uma nova ordem, ou seja, uma espécie de restruturação da
civilização ocidental. A proposição husserliana, a saber, “ as nações europeias estão enfermas”,
implica nada mais do que um assentimento de que a crise cultural europeia se deve ao problema de
uma ciência pura do espírito. Deve-se considerar que, apesar de admitir que a crise da supra-nação
europeia tenha as suas raízes na “aberração do racionalismo, Husserl não apresenta uma noção ou
ideia pejorativa da mesma, ou seja, não considera que a racionalidade seja maléfica para a existência
humana. Ele defende que o destino tomado pela razão, sobretudo, a partir da era das Luzes, fora
uma aberração.
Husserl identifica como possibilidade de cura da enfermidade, a tradição filosófica. Por isso,
ele julga ser preciso retornar à Grécia antiga e revitalizar a enteléquia que, no seu entender, é
inerente ao povo europeu, isto é, inerente à supra-nação Europa. Nesse sentido, convém esclarecer,
13

Compreende-se que o irracionalismo, aludido por Husserl, se coaduna com a pretensa universalização da racionalidade
prevalente das ciências empírico-analíticas: a racionalidade técnica pretende fazer-se a única racionalidade existente.
Dizendo mais diretamente, o irracionalismo é, em última instância, a racionalidade unilateral, porque “o caminho que,
para eles, é direto e necessário, não lhes permite abranger mais que um aspecto da tarefa, sem deixar de ver, a princípio,
que a tarefa infinita em seu conjunto, a de conhecer teoricamente a totalidade daquilo que é, ainda tem outras faces. Se
a insuficiência se anuncia em obscuridades e contradições, isto dá motivo para uma reflexão universal. ” (HUSSERL,
1935, p. 76). Então, o irracionalismo é em virtude da absolutização ou mesmo do isolamento da verdade parcial
proporcionada pelas ciências positivas.
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antes de mais, que retorno à Grécia antiga implica necessariamente um retorno à Filosofia como
ciência universal, ciência da totalidade do mundo, da unidade total de todo o existente: algo que
significa também uma transformação de toda a humanidade europeia a partir de formação de ideias,
as quais possibilitarão, como escreve Husserl, “o homem (...) novo, que, vivendo na finitude, se
orienta para o polo infinito” (HUSSERL, 1996, p. 66). Mais adiante, ele sustenta ainda:
Antes da filosofia, no horizonte histórico, nenhuma outra forma cultural é cultura
comparável de ideias, nem conhece tarefas infinitas e tais idealidades, cujos métodos de
produção possuem eles mesmos a propriedade ideal de poderem ser repetidos ao infinito e
superam todas as infinitude de pessoas reais ou possíveis. (HUSSERL, 1996, p. 67).

Retorno à filosofia universal, retorno à metafísica, é sobretudo, retorno à racionalidade
humana, dialogando aqui com os frankfurtianos, uma vez que não se trata de eliminação, isto é, de
uma destruição de todas as conquistas obtidas pelas ciências empírico-analíticas. Não há como
acusar Husserl de tecnofobia, pois a sua postura em relação ao progresso da ciência moderna, devese apenas ao fato deste não significar nada para o homem e para a humanidade em geral. Portanto,
a questão principal é sobre a redução positivista da ideia de ciência, ou seja, os rumos da ciência
moderna. Portanto é, neste sentido que tanto a Filosofia Universal, ou Metafísica, se faz necessária,
por responder as questões que, a partir da racionalidade prevalecente das ciências empíricas são
inconcebíveis, a saber: sobre a subjetividade ou melhor, sobre a liberdade. Nesse sentido, recuperar
a honra da Filosofia a partir da Grécia antiga constitui uma real possibilidade de formar uma “[...]
comunidade nova e espiritual, poderíamos dizer, uma comunidade pura de interesses ideias entre
os homens que se dedicam à filosofia, unidos na dedicação às ideias que não só são úteis para todos,
mas são identicamente patrimônio de todos. Constitui-se, necessariamente, uma comunidade de
tipo’ especial’” (HUSSERL, 1996, p. 71).
Ao pensar a possiblidade de fundar uma ordem social, uma comunidade especial com base
na Filosofia, Husserl escreve: “a filosofia deverá exercer, constantemente, no seio da humanidade
europeia, sua função diretriz sobre toda a humanidade” (HUSSERL, 1996, p. 73). A Filosofia
transcende a ingenuidade característica das múltiplas ciências objetivistas, pois o procedimento
metodológico dela, é capaz de restituir a honra da razão, da metafísica, possibilitando a
compreensão da natureza do espirito direciona da intencionalmente ao infinito: daí a proposta
husserliana da fenomenologia transcendental. Nessa orientação filosófica, pode-se ultrapassar “[...]
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o objetivismo naturalista e o objetivismo em geral da única maneira possível: o sujeito filosofante
parte do seu eu, mais precisamente, ele se considera como executor de todos os atos dotados de
validade, tornando-se um espectador puramente teórico” (HUSSERL, 1996, p. 83).
Em suma, Husserl considera que, o problema está na própria forma assumida pelo
racionalismo, isto é, na sua forma alienada, dito de outra maneira – o problema está no racionalismo
enquanto absorvido pelo naturalismo e pelo objetivismo. Trata-se, portanto, da naturalização do
espírito. Apesar disso, Husserl nunca abandona a razão, mantém-se otimista na medida em que
propõe uma redefinição da cultura valendo-se da revitalização da razão teórica, a saber, da Filosofia
como ciência fundamental e universal, ou Metafísica.
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SOBRE O USO
DIFUSO DO
TERMO FASCISTA
Francisco Luciano Teixeira Filho1
RESUMO: O texto apresenta três usos comuns, na linguagem natural, para o termo fascimos. O
primeiro, carecterizado como uso histórico, se refere aos movimentos de caráter nacionalista e
conservador ocorridos na Europa, mas espalhados pelo mundo. O segundo trata do termo fascimos
como designação da visão política divergente. O terceiro uso comum se refere à acusação de
praticas que negam a existência do diferente. Segundo buscamos apresentar, esse último uso
corriqueiro do termo fascimo ainda tem préstimos para o desenvolvimento da luta política.
PALAVRAS-CHAVE: Fascismo. Jargão político. Narrativa política.
ABSTRACT: The text presents three common uses, in the natural language, for the term fascimos.
The first, characterized as historical use, refers to the movements of a nationalist and conservative
character that occurred in Europe, but spread throughout the world. The second use treats the term
fascimos as designation of the divergent political vision. The third common usage refers to the
accusation of practices that deny the existence of the different. This last use of the term fascism is
presented as one that still has the means for the development of the political struggle.
KEYWORDS: Fascism. Political jargon. Political narrative.

Prefácio: O termo fascismo tem sido frequentemente utilizado, por diversos agentes, para designar
uma série de fenômenos sociais e políticos, servindo de jargão para descrever: 1) fenômenos
históricos concretos; 2) uma postura política-ideológica divergente; e 3) o desrespeito ao princípio
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da diversidade estabelecido nas sociedades contemporâneas. Discorreremos, adiante, sobre cada
um desses usos correntes, buscando delimitar a extensão de termo e apresentaremos o terceiro uso
como o mais abrangente, enquanto o segundo tornou-se o mais comum.
1. Fascismo é um movimento histórico concreto.
1.1. Designa-se fascismo, de forma específica, o movimento político liderado por Benito Mussolini,
iniciado em 1919, chegando ao Poder em 1922, derrotado e restaurado, no norte da Itália, em 1943,
mas eliminado em 1945, com o enforcamento dos principais líderes do movimento.
1.1.1. O fascismo histórico se caracterizou pelo conteúdo nacionalista, populista e paramilitar.
“A Áustria alemã deve voltar a fazer parte da grande Pátria germânica, aliás sem se atender
a motivos de ordem econômica. Mesmo que essa união fosse, sob o ponto de vista
econômico, inócua ou até prejudicial, ela deveria realizar-se. Povos em cujas veias corre o
mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. Ao povo alemão não assistem razões
morais para uma política ativa de colonização, enquanto não conseguir reunir os seus
próprios filhos em uma pátria única. Somente quando as fronteiras do Estado tiverem
abarcado todos os alemães sem que se lhes possa oferecer a segurança da alimentação, só
então surgirá, da necessidade do próprio povo, o direito, justificado pela moral, da conquista
de terra estrangeira. O arado, nesse momento será a espada, e, regado com as lágrimas da
guerra, o pão de cada dia será assegurado à posteridade.” 2
“Há que pensar que esse autonomismo e essa indisciplina podem excitar também os mais
baixos instintos da besta ‘socialputschista’, hoje vencida, esgotada, mas que oculta ainda
secretos propósitos de desforra. Atalharemos esses propósitos com a ação coletiva e o gume
da nossa espada! No fundo os romanos tinham razão: ‘Se queres a paz, prepara a guerra’.
Quem não está preparado para a guerra, não tem a paz, tem o temor e a derrota!”3

1.1.2. O fascismo histórico surge como contraposição às tendências classistas do comunismo e
individualistas do liberalismo, apresentadas, no geral, como fraquezas4.
“As massas gostam mais dos que mandam do que dos que pedem e sentem-se mais
satisfeitas com uma doutrina que não tolera nenhuma outra do que com a tolerante largueza
do liberalismo. Elas não sabem o que fazer da liberdade e, por isso, facilmente sentem-se
abandonadas.”5
“Em um tempo em que os melhores elementos da nação morriam no front, os que ficaram
em casa, entregues aos seus trabalhos, deviam ter livrado a nação dessa piolharia
comunista.”6

1.1.2.1. Entendo Comunismo, para fins analíticos, como doutrina ideológica de matiz revolucionário,
baseado na ideia de emancipação humana, cujo o interesse principal é estabelecer uma situação de
igualdade social, numa sociedade sem classes. Há de se verificar que, para que isso aconteça, um
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dado estado transitório é necessário. A isso, costumou-se chamar de socialismo ou ditadura do
proletariado.
1.1.2.1.1. O princípio da igualdade, portanto, do bem comum, precede a questão da liberdade
individual.
1.1.2.2. Entendo como liberalismo a doutrina ideológica que se fundamenta no princípio da
liberdade individual como força reguladora espontânea do bem comum.
1.1.2.2.1. O princípio da liberdade individual precede qualquer outra ideologia que desvincule a
situação de igualdade àquela derivada da liberdade individual.
1.1.3. O fascismo histórico surge de uma leitura exógena das correntes ideológicas socialistas e
democráticas, usando, retoricamente, o poder que vem do Povo para legitimar suas ações. Daí a
incorporação de termos “socialismo” e “Social” nas designações das suas organizações, além do uso
constante de eleições diretas para legitimar os governos fascistas.
1.1.4. O fascismo foi um movimento de origem trabalhista, uma vez que vinculava a força do
trabalho do povo à grandeza da Nação. Daí o motivo de termos como “Povo” e “Nação” serem
recorrentes nos discursos fascistas, assim como a exaltação do proletariado, trabalhador forte que
sustenta a sua família e constrói a riqueza da nação.
“Em segundo lugar, deve-se tomar nota do seguinte: toda idéia, por melhor que ela seja,
torna-se perigosa quando ela imagina ser um desideratum, quando na realidade não é mais
do que um meio para um fim. Para mim, porém, e para todos os verdadeiros nacionais
socialistas, só há uma doutrina: Povo e Pátria.” 7

1.1.5. O fascismo, apesar de ter se inspirado em pensadores republicanos liberais e socialistas, não
se filiou, ideologicamente, a nenhum dos dois. Não pode supor a ideia de luta de classes, uma vez
que o Povo é só um, muito menos pode ser liberal, pois não acreditava no egoísmo como fonte de
unidade da Nação. Das duas formas, a crítica que se sobressai é a unidade mítica da nação, em seu
passado glorioso, seja Roma, o Reich ou algo que o valha.
“O homem do Fascismo é o indivíduo que é nação e pátria, lei moral que une conjuntamente
indivíduos e gerações numa tradição e numa missão, que suprime o instinto da vida
encerrada no breve instante do prazer para instaurar no dever uma vida superior liberta dos
limites do tempo e do espaço.”8
“Assim, a finalidade principal de um Estado nacionalista é a conservação dos primitivos
elementos raciais que, por seu poder de disseminar a cultura, criam a beleza e a dignidade
de uma humanidade mais elevada.” 9

7
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1.1.6. O fascismo é hábil propagandista, logo, se utiliza dos meios mais poderosos de comunicação,
além de se esforçar para adaptar sua ideologia com o jargão vigente.
“A mesma explicação tem a maior revolução de nossos dias, a revolução comunista da
Rússia. Essa não foi conseqüência dos escritos de Lenine, mas da eficiência oratória de
grandes e pequenos oradores, que desenvolveram o ódio das massas contra a situação
existente. Um povo de analfabetos não seria arrastado nunca a uma revolução comunista
pela leitura de um teórico como Karl Marx, mas sim pelos milhares de agitadores que, a
serviço de uma idéia, discursavam para o povo.” 10
“Não hesito em declarar que julgo os homens que arrastam o movimento de hoje na crise de
divergências religiosas piores inimigos da pátria que qualquer comunista com tendências
internacionais, pois converter o comunista é a tarefa do movimento nacional-socialista.”11

1.2. O fascismo designa, de forma mais ampla, os movimentos nacionalistas europeus posteriores à
Primeira Guerra Mundial, destacadamente, o Nazismo alemão e o Fascismo italiano.
1.2.1. Com a ascensão de Hitler ao Poder, em 1933, o fascismo europeu sofre influências nazistas,
ganhando contorno antissemita e racista12, que não estavam presentes na forma original do
movimento.
1.3. O fascismo também se diz, de forma ampla, dos movimentos de alinhamento fascista ou
nazistas surgidos ao redor do mundo, tal como o Integralismo, no Brasil, e a Legião Cívica, na
Argentina, mesmo que não tenham alcançado o poder do Estado.
1.4. Os movimentos fascistas do mundo assumiram muitos contornos, mas o comum a todos é o
conservadorismo.
“O Fascismo é uma concepção histórica, segundo a qual o homem só é aquilo que é, em
virtude do processo espiritual para que concorre no grupo familiar e social, na nação e na
história, na qual todas as nações colaboram. Daí, o grande valor da tradição nas memórias,
nas línguas, nos costumes, nas normas da vida social.”13

1.4.1. Designo conservadorismo como a) a manutenção de um dado status social vigente e b) ideia
de restauração de um passado mítico glorioso.
“Quantos compreendem a infinidade de recordações pessoais sobre a grandeza da pátria,
da nação,' em todas as fronteiras da vida artística e cultural que lhes inspiram o justo orgulho
de poderem pertencer a um povo tão favorecido? Quantos pensam na dependência do
orgulho nacional em relação ao conhecimento das grandezas da Pátria em todos esses
domínios?”14
10
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1.5. Os movimentos fascistas do mundo reiteraram, com enorme frequência, características
misóginas, sexistas, homofóbicas e racistas.
“As mulheres, cuja receptividade mental é determinada menos por motivos de ordem
abstrata do que por uma indefinível necessidade sentimental de uma força que as complete
e, que, por isso preferem curvar-se aos fortes a dominar os fracos.”

1.6. O fascismo se sustentava em um estado policial, onde ideologias não alinhadas eram
constantemente criminalizadas, mesmo quando as suas existências eram formalmente aceitas.
1.6.1. Entendo estado policial o estado de vigia constante, de redução das questões políticas aos
procedimentos inquisitórios e à ideia fixa, difundida em todos os meios sociais, de que o inimigo
deve ser perseguido, combatido e eliminado. A justificativa é a ordem e a paz que tornam possível o
desenvolvimento da nação.
“A antiga política alemã foi erradamente determinada em obediência a pontos de vista de
dinastias. De futuro não deverá ser conduzida por sentimentalismo. Sobretudo não somos
polícia de proteção dos conhecidos ‘pobres e pequenos povos’ e sim soldados de nosso
próprio povo.”

1.6.2. A opinião pública manipulada era a força disciplinadora mais potente de todo fascismo.
“A propaganda não deve visar pessoas que já formam entre os nacionais-socialistas mas,
sim, conquistar os inimigos do nacionalismo, desde que sejam da nossa raça.” 15

1.6.3. A observação constante dos pares foi sempre a força utilizada pelos movimentos fascistas para
o controle de ideologias rivais.
1.7. Era comum a identificação de movimentos rivais com questões de forte rejeição popular, tal
como o desemprego, a inflação ou mesmo a pobreza generalizada.
“A internacionalização da economia alemã, isto é, a exploração do trabalho alemão por
parte dos financeiros judeus internacionais, somente será praticável em um Estado
politicamente bolchevizado. Mas a tropa de assalto marxista do capitalismo internacional
judaico só poderá quebrar definitivamente a espinha dorsal do Estado alemão mediante a
assistência amigável de fora. Por isso, os exércitos da França devem ocupar a Alemanha, até
que o Reich, corroído no interior, seja dominado pelas forças bolchevistas a serviço do
capitalismo judaico internacional.”16

1.8. O fascismo se preencheu de contornos aristocráticos, no sentido de que se supunha que a raça
escolhida, sendo a superior, deveria governar as demais. Com isso, doutrinas igualitaristas de
qualquer espécie foram rejeitadas, in limine.
“A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático na natureza. Contra o
privilégio eterno do poder e da força do indivíduo levanta o poder das massas e o peso morto
15
16
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do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das
raças, anulando assim na humanidade a razão de sua existência e de sua cultura. Por essa
maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de
ordem. E como nesse grande organismo, só o caos poderia resultar da aplicação desses
princípios, a ruína seria o desfecho final para todos os habitantes da Terra.”17

2. Designa-se fascista aquele que destoa da ideologia própria daquele que acusa.
2.1. Fascista, nesse sentido, é um termo lato, que abrange sempre qualquer interlocutor com o qual
se tenha alguma divergência.
2.1.1. Fascista é, para um liberal, o comunista.
2.1.2. Fascista é, para uma comunista, um liberal.
2.2. Fascista é um termo utilizado para eliminar um interlocutor, uma vez que a acusação apela para
o coro da multidão.
2.3. O acusado de fascismo, portanto, deve ser excluído da assembleia e rejeitado.
2.4. O Fascista, nesse sentido, é um espantalho, do qual não se pode ouvir ou esperar razoabilidade.
2.5. O direito do fascista, nesse sentido, é o silêncio e o ostracismo.
3. Se diz fascista, num terceiro sentido, a ideia ou prática que buscar destruir, corporal ou
simbolicamente, o outro (definição apresentada verbalmente por Eduardo Nobre Braga)18.
3.1. Fascista é aquele que busca, por suas práticas ou discursos, eliminar o diferente, o múltiplo, e o
destoante.
3.2. O fascista, nesse caso, é aquele que se traveste de democrata para poder vociferar contra os
modos de vida.
3.3. O fascista, nesse sentido, é amante do totalitarismo, uma vez que nesse modelo, seu próprio
modo de vida se tornaria padrão universal.
3.4. O fascista não aceita argumentos, ele se apega a jargões (“gayzista”, “feminazi”, “esquerdista”,
“petralha”, “vai pra cuba” etc.).
3.5. O fascista não consegue desvincular o seu próprio modo de vida de um dever-ser universal.
3.5.1. O modo de vida do fascista deve ser a lei.
3.5.2. Se o modo de vida do fascista não é a lei, a culpa é do “gayzista”, “feminazi”, “esquerdista”,
“petralha”, “vai pra cuba” etc.
3.6. O fascista se identifica, com maior ou menor grau, com os movimentos fascistas históricos.

17
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3.7. O fascista, nesses termos, acredita que a fracasso da nação se deve à distorção do modo de vida
tradicional – ou mítico.
3.8. Uma atitude persecutória da segunda definição se enquadra na terceira categoria.
3.8.1. O fascista ataca o interlocutor, de forma injustificada, acusando-o de fascista (ou termos
correlatos, como gayzista, feminazi, socialista etc).
3.8.2. O ataque do fascista, ao acusar o interlocutor de fascista, é a destruição do outro, tornando-o
inapto para a discussão e para a vida comum.
3.9. A defesa do primeiro tipo de fascismo (o histórico) é fascismo no terceiro sentido.
3.10. O fascista do nosso tempo continua hábil propagandista.
3.10.1. A internet tornou-se a mídia de divulgação das ideias fascistas.
3.11. O fascista, na terceira acepção, continua regozijando-se com o agitador ou líder messiânico.
3.12. O fascista não costuma cultivar a inteligência, bastando-lhe o jargão simplista, geralmente
criado por algum agitador.

Posfácio: Nas disputas políticas contemporâneas, o uso do segundo conteúdo do termo fascismo é
o mais comum, uma vez que se passou a usar esse termo como forma de sair de um debate sem,
necessariamente, ter razão. Todavia, o terceiro uso do termo fascista é aquele que traz algum ganho
para a discussão e, por isso, deve ser empregado para designar aqueles que, de fato, o praticam.
Portanto, o terceiro uso do termo fascista deve ser vocabulário de denúncia e a prática que o
caracteriza deve ser combatida. A democracia, tanto em suas formas teóricas quanto históricas, não
persistiu sem um conjunto de princípios que a garantia. Nas sociedades contemporâneas, o principal
princípio, sem o qual a democracia não pode perdurar, é a multiplicidade de modos de vida. Ora, fica
evidente que o terceiro uso do termo fascismo, que, de certa forma, engloba o primeiro e o segundo,
não pode ser aceito em sociedades democráticas, uma vez que fere, de uma só vez, o princípio que
sustenta nossos valores compartilhados. É preciso, por isso, ter em mente que ser democrático não
é permitir qualquer opinião, uma vez que há uma exceção clara: a opinião que quer destruir corporal
ou simbolicamente as outras todas, não é democrática, por isso, não tem validade no universo dos
discursos com pretensão de verdade. Dito isso, o fascismo não é um discurso democrático e,
portanto, não deve encontrar eco em sociedade democráticas, mesmo que ele se arrogue de
democrático, para poder eliminar a democracia.
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FELICIDADE E
PRAZER EM
EPICURO: UMA
ANÁLISE LÓGICA
Lucas de Oliveira Cordeiro1

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal analisar logicamente as relações entre
felicidade e prazer discutidas pelo filósofo grego Epicuro (341 - 270 a. C.) em uma de suas epístolas
de modo a desfazer alguns equívocos acerca do pensamento desse filósofo sobre essa relação. De
um ponto de vista lógico, mais especificamente da lógica proposicional, fica bastante evidente que
o argumento desenvolvido por Epicuro em sua Carta sobre a felicidade (a Meneceu) não preconiza
um hedonismo frívolo, que é o que alega uma tradição interpretativa que distorce sua doutrina e
cujas motivações, por assim dizer, extrapolam a filosofia. Em poucas palavras, o vínculo
estabelecido por Epicuro não subjuga a felicidade ao prazer, mas postula que o prazer é resultado
de uma vida feliz.
PALAVRAS-CHAVE: felicidade; prazer; Epicuro; lógica.
ABSTRACT: This paper aims to investigate logically the connections between happiness & pleasure,
discussed by Greek philosopher Epicurus (341-270 BC) in one of his letters, in order to dissolve some
mistakes regarding the philosopher’s thoughts on this issue. From a logical point of view – from
propositional logic, to be more specific – it becomes quite clear that the argument developed by
Epicurus in his Letter to Menoeceus does not preconize a shallow hedonism, which is the allegation
of a certain hermeneutic tradition on Epicurus’ doctrine – motivated, as some historians show, by
1
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non-philosophical reasons. In a nutshell: the connection stablished by Epicurus does not subject
happiness to pleasure, but states that pleasure is the natural consequence of a happy life.
KEYWORDS: happiness; pleasure; Epicurus; logic.
1 INTRODUÇÃO
Uma parte considerável da filosofia de Epicuro tem sido distorcida ao longo do tempo de
modo que sua doutrina, o epicurismo, tornou-se uma espécie de sinônimo de hedonismo. Uma
interessante expressão da visão negativa em torno desse filósofo e de suas doutrinas pode ser vista
no Dicionário das ideias feitas de Flaubert, apêndice que geralmente integra o romance inacabado
Bouvard e Pécuchet e que seria utilizado na continuação da obra. No verbete “Epicuro”, não consta
nada além da seguinte injunção: “Desprezá-lo” (FLAUBERT, 2017). Em que pesem os propósitos
críticos e a ironia do romancista francês, temos aqui uma mostra relevante do longo alcance de uma
distorção hermenêutica que tem em sua origem motivações tão pouco filosóficas como a
maledicência e a difamação. É sobre alguns aspectos desse longínquo engodo filosófico e histórico
que iremos nos debruçar. De acordo com Chaui (2010, p.70):
“[...] o epicurismo é definido como a moral hedonista de Epicuro, o epicurista como aquele
que segue a doutrina de Epicuro e, assim como o epicureu, como alguém dado a prazeres
voluptuosos e sensuais ou que dedica a vida à busca desses prazeres.”

No entanto, como pretendemos mostrar, a leitura da obra de Epicuro e sua submissão a um
exame lógico permitem a percepção do quanto a doutrina desse filósofo difere dessa visão do senso
comum. Levando em conta que “[...] a correspondência de um filósofo é uma fonte relevante para a
interpretação de suas ideias.” (FRANCO; MARCONDES, 2011, p.42) e também o fato de que no caso
de Epicuro “Sua ética encontra-se exposta sobretudo em suas Epístolas a seus discípulos [...].”
(MARCONDES, 2010, p.92), analisaremos, nas próximas seções, tendo como base sua Carta sobre
a felicidade (a Meneceu) e a lógica proposicional, algumas ideias relevantes para compreender
corretamente a doutrina desse pensador.

2 INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA, ARGUMENTATIVA E LÓGICA NA DEFESA DE EPICURO
Conforme dissemos anteriormente, o pensamento de Epicuro tem sido alvo de algumas
distorções. Nas próximas seções discutiremos algumas razões para a existência dessas
interpretações equivocadas e em seguida analisaremos a relação entre felicidade e prazer em uma
obra do autor de modo a esclarecer a significativa relação entre essas ideias em sua doutrina.
2.1 Razões históricas
É possível que a identificação entre felicidade e prazer estabelecida por Epicuro seja uma
razão para a interpretação de sua ética como uma espécie de hedonismo. Alguns estudiosos, porém,
apontam outras razões para essa confusão que paira sobre a doutrina do filósofo grego. É o que nos
diz Chaui:
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“[...] a identificação do epicurismo com a imagem de uma ética do prazer sensual foi
elaborada pelos críticos helenísticos de Epicuro, particularmente pelos filósofos estóicos,
cuja ética pretendia libertar os seres humanos de todo desejo e de todo prazer, graças ao
controle absoluto da razão sobre a vontade e os apetites.” (2010, p.73)

Outro estudioso, Luce, afirma que “Epicuro não era um libertino tresloucado, e sim uma
pessoa sensata e inteligente e muito amada por seus companheiros.” (1994, p.150). Corroborando
essas alegações, vejamos o que diz Russell:
“No que toca a vida de Epicuro, a principal autoridade foi Diógenes Laércio, cuja vida
transcorreu no século III d.C. No entanto, deparamo-nos com duas dificuldades: em primeiro
lugar, o próprio Diógenes Laércio aceita de bom grado lendas de pouco ou nenhum valor
histórico. além disso, parte de sua Vida consiste no registro de acusações escandalosas
levantadas contra Epicuro pelos estoicos, e nem sempre fica claro se ele está afirmando algo
ou apenas aludindo a uma difamação. Devemos ter em mente os escândalos inventados
pelos estoicos quando sua altiva moralidade é enaltecida; de todo modo, eles não se aplicam
a Epicuro.” (2015, p.299)

Tais afirmações, de cunho histórico e biográfico, são relevantes para a compreensão e a
superação dos equívocos que marcam uma visão bastante disseminada acerca da doutrina
epicurista, mas é a própria obra de Epicuro que desmente com maior clareza e profundidade essa
visão e é a ela que nos dedicaremos na próxima seção

2.2 Epicuro sobre a felicidade e o prazer
Na sua missiva dirigida a Meneceu, Epicuro parece estabelecer uma relação de identidade
entre felicidade e prazer. Diz ele:
“[...] afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o
identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano, em razão dele praticamos
toda escolha e toda recusa, e a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a
distinção entre prazer e dor.” (EPICURO, 2002, p.37)

O estabelecimento de tal relação de certo modo autoriza a compreensão do epicurismo
como um hedonismo, mas é preciso cautela ao interpretar o epicurismo dessa maneira. Vejamos o
que Chaui diz a respeito: “O hedonismo será ético somente se houver medida e senso do limite dos
prazeres - temperança - para que possamos viver conforme a nossa natureza.” (2010, p.109).
Epicuro propõe que busquemos o prazer através de um cálculo e de uma avaliação
cuidadosos. Sobre isso afirma Luce: “É necessário um cálculo hedonístico. Nosso objetivo deveria
ser a obtenção de um saldo favorável de prazer gozado ao longo de toda a nossa vida, do berço até
o túmulo. Essa, [Epicuro] argumentava, era a maneira racional de buscar o prazer.” (1994, p.148). E
é o que também observa Chaui: “Medida, senso do limite e cálculo são trazidos pelo ‘raciocínio
vigilante’, pelo exercício psíquico, que afasta o ímpeto dos impulsos instintivos [...].” (2010, p.109).
A capacidade de refletir e avaliar os prazeres tendo em vista uma vida feliz e tranquila
dependem, para Epicuro, da mais importante das virtudes, a prudência. A busca pelo prazer deve
tê-la como princípio. É essa virtude que nos habilita a identificar a ação e a conduta corretas, isto é,
aquelas que nos permitirão viver prazerosamente, sem risco de sofrimento. Luce faz uma
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significativa síntese dessas ideias: “A sabedoria nos capacita a fazer uma seleção apropriada de
atividades prazerosas. A temperança consiste em evitar prazeres intensos, mas efêmeros.” (1994,
p.149).
E de que modo pode a prudência ajudar os indivíduos na busca pela felicidade? Epicuro
desenvolve seu pensamento de modo a classificar, por assim dizer, os prazeres: há aqueles que
devemos buscar e outros que devemos evitar. Para Luce parece haver uma relação causal entre
prazeres momentâneos e sofrimento: “Não temos de buscar incessantemente o prazer do
momento. O gozo ilimitado do prazer pode ser seguido por um sofrimento que mais do que
ultrapassa o prazer.” (idem, p.148). O próprio Epicuro, no entanto, estabelece com o critério o que
advém do prazer:
“[...] há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais
das vezes desagradáveis; ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos
prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo.
[...] Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos
benefícios e dos danos.” (2002, p.39)

Existem, pois, prazeres que conduzem ao sofrimento e prazeres sem resultados negativos. É
o gozo do segundo tipo que significa felicidade:
“Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos
intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas
que ignoram nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam
erroneamente, mas ao prazer que é ausência de sofrimentos físicos e perturbações da alma.”
(EPICURO, 2002, p.43)

2.3 O argumento de Epicuro numa perspectiva lógica
Com base no que foi dito nas seções anteriores, podemos sintetizar o argumento de Epicuro
da seguinte maneira.
P1. Se eu sou feliz, eu sinto prazer.
P2. Eu sou feliz.
C. Eu sinto prazer. (MODUS PONENS, P1 e P2)
Formalizando esse argumento através da lógica proposicional, teríamos a seguinte tabela:
a

b

a→b

(a→b) ˄ a

(a→b) ˄ a → b

V

V

V

V

V

V

F

F

F

V

F

V

V

F

V

F

F

V

F

V
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Em nenhuma linha temos as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. O argumento é, pois,
válido.
Agora vejamos a interpretação distorcida do argumento de Epicuro das maneiras canônica e
formalizada, respectivamente:
P1. Se eu sou feliz, eu sinto prazer.
P2. Eu sinto prazer.
C. Eu sou feliz.
a

b

a→b

(a→b) ˄ b

(a→b) ˄ b → a

V

V

V

V

V

V

F

F

F

V

F

V

V*

V*

F*

F

F

V

F

V

Na forma canônica talvez não fique evidente a falha desse argumento, embora se trate de
uma falácia de afirmação do consequente. Na tabela, no entanto, vemos uma linha (ou circunstância)
na qual premissas verdadeiras resultam numa consequência falsa, o que claramente invalida o
argumento.

3 CONCLUSÃO
Longe de ser um hedonismo frívolo, o epicurismo estava mais próximo, em sua busca da
ataraxia, de uma espécie de ascetismo. Historicamente, porém, essa vertente das escolas
helenísticas tem sido alvo de distorções interpretativas originadas pelos rivais estóicos de Epicuro.
Um exame lógico de sua obra, no entanto, é suficiente para desfazer parte considerável
dessa visão distorcida e desses erros de interpretação que estão relacionados à sua doutrina ao
longo do tempo. E estudos mais aprofundados e atentos talvez sejam necessários no sentido de
esclarecer aspectos inexplorados e de garantir a continuidade de um pensamento que “Apesar das
deturpações e abusos, conquistou adeptos e sobreviveu durante muitos séculos por causa de sua
benignidade, tolerância e bom senso.” (LUCE, 1994, p.151).
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ANARCOCANIBALISMOCÓSMICO
Leonel Olimpio1

O anarcocanibalismocósmico não é só um manifesto. É uma experimentação, é uma tentativa de
experimentar, imaginar, pensar o outro, e assim, um outro ser.
Ontologia anárquica.
Não se trata, portanto, de apenas refletirmos se pensamos no Brasil, mas de que no Brasil, é possível
pensar, é possível filosofar.
Acabemos com nossas próprias falsas resistências, mas que saibamos que somos existentes, que
nós mesmos nos coloquemos, que nós mesmos pensemos.
A revolução é Caraíba, é Araweté, é Iguatu, é Yawalipiti, é mundo, é cósmica. É entremundos.
Uma gaia de gaiatos. Um viço do devir, uma estético-fuleragem.
Algum dia nos perguntamos pelo ponto de vista da Carnaúba sobre nós?
Pensemos com as plantas, as rosas, as flores, até as flores de plástico.
Mostremos que o folclore é uma realidade possível. Vislumbremos nossos jardins de Zaira!
Vislumbremos nosso paraíso da miragem!
Ele não é resistência, ele é criativo, e afirmativo.
Que o ser se entranhe, que a magia aconteça. Que os raios apareçam, que o vento mexa, que o
sertão desterritorialize.

1 Graduando em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. É a favor da carnaúba e gosta de especular, até mesmo
em nota de rodapé. E-mail: leonelolimpio@icloud.com ou leonelolimpio@outlook.com

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

246

Anarcocanibalismocósmico, pp. 246-249

A estrada está feita, é preciso criar suas novas ramificações.
É contra não só o stop do pensamento, mas contra o falso movimento, contra a falsa sensibilidade
e o falso fluir.
O sonho pode ser em Tóquio, mas também em Feira de Santana, pode ser em Berlim, mas também
em Iracema, pode ser em Manhattan mas também no Curió.
Contra aqueles que dizem que enxergam longe, veem o progresso, mas não veem nem de perto,
nem de longe, só veem de um lugar, o do parar, o do raso, o do superficial.
A fome prática deve acabar, a especulativa nunca!
Que a aventura pessoal possa sempre existir.
Que o viço se torne virtude, que a virtu se torne viço.
O sertão não é ele mesmo resistente, mas ele é mesmo existente. Antes de tudo, ele existe e constitui
a si mesmo a partir de sua própria potência. Criação anárquica. O sertão do matuto, do viçoso, do
índio, do mestiço, e claro, do ocidental.
Falemos com Deus, Iemanjá, Oxum, mas nunca sozinhos, até porque não somos um só. O fluxo
nunca para. Os deuses dançam, e que nós nunca paremos de dançar.
O ensaio como tese, a performance como nota, que a prova dos nove seja o movimento, sejam
ondas!
Aos que fazem o Jimmy se render!
Fundir a fala, o verso, o corpo.
É preciso ser nômade. Canibal.
É a inesperada virtude do canibal. A inesperada virtude do gaiato.
Que o belo comova, portanto, faça mover. Mas mover-se dentro do ócio, e não do neg-ócio.
É preciso mover-se, pois isso não só se apresenta algo velado, porque está desvelado, mas a questão
é fazer. Agir. Ação. O pensar como agir e também experimentação.
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Comover. Mover junto, com outros, que são sempre outros. Aquele que anda descalço, que dorme
de rede e até o que dorme na sarjeta, mas pensa, mas age, mas se comporta, que se afirma.
Aos que organizam o movimento, agenciam carnavais, fazem de tudo, mas nunca permanecem
como tais.
Paula Nei disse que a imaginação é o prazer dos deuses. Comi-o.
Sejamos especulativos e imaginativos, e sempre dançantes, pois esta é também a virtude dos
deuses. Deuses que dançam.
É preciso ser contra o “não estar bem”, ou seja, é o prazer do ócio.
É contra o falso movimento do progresso. Não se trata, portanto, de viver no tempo a frente, mas
de viver um outro tempo, um tempo conjugado por diversos seres.
Contra o xenófobo, o construtor de muros, o falante do nada. Contra os engravatados morais, contra
os morais que falam de tudo, menos do que aprenderam com os Moraes.
Pensar não só com os homens e seus egos, mas com as plantas, as pedras, com as rãs de João
Donato. É gorogondó, guereguedé, gazainguê, guiriguindi.
O Brasil pensa com os pés, com as mãos, com a cabeça, com tudo. É corpo. É corpo que sente, que
fala, que devora e que cria.
É fazer com que Sarriá seja condição de possibilidade para isso, para isto, para aquilo. Quem perde
é quem não comove. É o páthos do belo.
Para lá das fronteiras do Jaguaribe, do São Francisco, do Negro, do Amazonas. Para além. Além.
Que o tropical, o árido, o agreste, sejam vetoriais, cortantes, andantes e dançantes. Bailarinos.
Requebrantes. Freviais. Viçosos! Gaiatos!
Que Fichte coma rapadura, Berkeley beba cachaça, Rousseau use sandálias e Nietzsche vista
parangolés!
Esses fizeram algo de um algo modo, façamos de outro. Somos outro. Outros. Existimos.
Nunca esqueçamos: antropofagia, lei do mundo.
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Impulso que pulsa. Pulsamos. Passapusso.
Canibal. Carnal. Carnaval.
Sexual. Sensual. Surreal.
Antes de Cabral já tínhamos a magia e a vida. Esquecemos de fazer as duas?
Agora é vivificar a nossa própria magia, a nossa especulação. Não deixemos o progresso vencer-nos.
Trupe. Tupi. Sem tropicão.
É a virada, a fusão. Deglutinação.
O samba não si importa se não há rima.
Toque, afeto, tesão.
É preciso aprender a usar o corpo, aquele mais esquecido pelo espírito.
O anarcocanibalcósmico sente e vive com aquilo que não é só antropos, ele experimenta aquilo que
pulsa e vive, que transborda, perpassa e viça, corrói e pensa, especula e goza.
Que no antropoceno, o centro deixe de ser o antropo.
O homem não é centro, mas é um lampejo.
O anarcocanibalcósmico engole, e se cria a partir do caos. O anarcocanibalismocósmico é um
movimento. Façamos.
É ser contra o raso dualismo, é mostrar que é possível pensar do árido, do seco, mas também do
úmido, do abafado e não só do temperado.
A filosofia brasileira tem dançado muito pouco, quase nada. Ela precisa ser cutucada, ruminada e
ferida. O que sarará essa ferida?
Uma atitude. Um comportamento. Um devoramento. Uma mistura. Uma experiência.

Em alguma gaia achatada
Antes de 1707.
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O JORNALISMO
CRÍTICO
Albert Camus
Tradução:
Leandson Vasconcelos Sampaio1

CRÍTICA DA NOVA IMPRENSA
(Combat, 31 de agosto de 1944.)

Uma vez que, entre a insurreição e a guerra, há uma pausa hoje, gostaria de falar sobre algo
que eu conheço bem e que está perto do meu coração, quero dizer, a imprensa. E uma vez que esta
é a nova imprensa que saiu da batalha de Paris, gostaria de falar sobre isso com a fraternidade e a
clarividência que devemos aos nossos camaradas.
Quando nós redigimos nossos jornais na clandestinidade, era naturalmente sem histórias e
sem declarações de princípio. Mas eu sei que para todos os nossos camaradas em todos os nossos
jornais, era com uma grande esperança secreta. Nós tivemos a esperança de que estes homens, que
tinham corrido perigos mortais em nome de algumas ideias que lhes eram caras, poderiam dar ao
seu país a imprensa que merecia e que não tinham mais. Nós sabíamos por experiência que a
imprensa do pré-guerra estava perdida em seu princípio e em sua moral. O apetite pelo dinheiro e a
indiferença pelas coisas da grandeza haviam operado ao mesmo tempo para dar à França uma
imprensa que, com raras exceções próximas, não tinha outro objetivo senão aumentar o poder de

1 Mestre em Filosofia Universidade Federal do Ceará (UFC). leandson@hotmail.com
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alguns e de outro efeito do que degradar a moralidade de todos. Portanto, não foi difícil para essa
imprensa se tornar o que era de 1940 a 1944, isto é, a vergonha deste país.
Nosso desejo, ainda mais profundo, como era muitas vezes mudo, era liberar os jornais do
dinheiro e dar-lhes um tom e uma verdade que colocassem o público na altura do que é melhor nele.
Nós pensamos então que um país costuma valer o que vale sua imprensa. E se é verdade que os
jornais são a voz de uma nação, nós estávamos determinados, em nosso lugar e para a nossa
pequena parte, elevar este país elevando sua linguagem. Certo ou errado, é por isso que muitos de
nós morremos em condições inimagináveis e que outros sofrem a solidão e as ameaças da prisão.
Na verdade, nós apenas ocupamos os locais, onde confeccionamos os jornais que
publicamos em plena batalha. Esta é uma grande vitória e, deste ponto de vista, os jornalistas da
Resistência mostraram uma coragem e uma vontade que merecem o respeito de todos. Mas, e eu
peço desculpas por dizer isso em meio ao entusiasmo geral, isso é pouca coisa, já que tudo está por
concluir. Nós conquistamos os meios para fazer essa profunda revolução que nós desejávamos.
Ainda é preciso que nós a façamos verdadeiramente. E, para dizer em uma palavra, a imprensa
liberada, como aparece em Paris após uma dezena de números, não é muito satisfatória.
O que proponho dizer neste artigo e naqueles que se seguem, eu gostaria que aceitássemos
bem. Eu falo em nome de uma fraternidade de combate e não me refiro aqui a alguém em particular.
As críticas que podem ser feitas são dirigidas a toda a imprensa sem exceção e nos entendemos.
Devemos dizer que isso é prematuro, que devemos dar tempo aos nossos jornais para se organizar
antes de fazer esse exame de consciência? A resposta é « não ».
Nós estamos bem localizados para saber em que condições incríveis nossos jornais foram
fabricados. Mas a questão não é esta. Ela está em um certo tom que foi possível adotar desde o início
e que não foi. É ao contrário, no momento em que esta imprensa está sendo feita, onde ela vai ter
seu rosto definitivo que é importante que ela se examine. Ela saberá melhor o que ela quer ser e ela
se tornará.
O que nós queremos? Uma imprensa clara e viril, com linguagem respeitável. Para os
homens que, durante anos, escreveram um artigo, sabiam que este artigo poderia se pagar com a
prisão e a morte, era evidente que as palavras tinham seu valor e que deveriam ser pensadas. É esta
responsabilidade do jornalista frente ao público que eles queriam restaurar.
Agora, na pressa, a raiva ou delírio de nossa ofensiva, nossos jornais pecaram por preguiça.
O corpo nesses dias trabalhou tanto que o espírito perdeu sua vigilância. Eu direi aqui em geral o que
eu me proponho então detalhar: muitos dos nossos jornais retomaram fórmulas que se acreditavam
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desatualizadas e não temiam os excessos de retórica ou chamavam a essa sensibilidade de uma
moça frívola2 que fazia - antes da declaração de guerra ou depois, o mais claro dos nossos jornais.
No primeiro caso, é preciso que nós nos persuadamos bem de que nós realizamos somente
o decalque, com uma simetria inversa, da imprensa de ocupação. No segundo caso, nós retomamos,
por espírito de facilidade, fórmulas e ideias que ameaçam a própria moralidade da imprensa e do
país. Nada disso é possível, ou então é preciso se resignar e desesperar do que nós temos que fazer.
Uma vez que os meios de se expressar estão agora conquistados, nossa responsabilidade
em relação a nós mesmos e ao país está completa. O essencial, e este é o propósito deste artigo, é
que estejamos bem conscientes. A tarefa de cada um de nós é pensar bem o que ele propõe dizer,
de moldar pouco a pouco o espírito do jornal que é dele, de escrever atenciosamente e nunca perder
de vista essa imensa necessidade onde devemos devolver a um país sua voz profunda. Se nós
fizermos que essa voz continue sendo a energia e não mais ódio, de objetividade orgulhosa e não
retórica, de humanidade e não de mediocridade, então muitas coisas serão salvas e nós não teremos
demérito.

JORNALISMO CRÍTICO
(Combat, 8 de setembro de 1944.)

É preciso bem que nós nos ocupemos também do jornalismo de ideias. A concepção que a
imprensa francesa faz da informação poderia ser melhor, como já dissemos. Queremos informar
rapidamente em vez de informar bem. A verdade não ganha.
Não se pode razoavelmente lamentar, portanto, que os artigos de fundo levem a
informação um pouco do lugar que ela ocupa tão mal. Uma coisa ao menos é evidente, a informação
tal como ela é fornecida hoje aos jornais, e como eles a utilizam, não pode se passar de um
comentário crítico. Esta é a fórmula para a qual a imprensa pode ser estendida como um todo.
Por um lado, o jornalista pode ajudar a compreensão das notícias por um conjunto de
observações que dão o seu alcance exato às informações das quais nem a fonte nem a intenção são
sempre evidentes. Ele pode, por exemplo, reunir em suas páginas de layout os despachos que se

2

Segundo o Dicionário Google, “midinette” significa: “1. jovem vendedora da classe trabalhadora parisiense, ajudante
de
costureira
ou
modista.
2.
moça
citadina,
romanesca
e
frívola.”.
Disponível
em:
<https://www.google.com.br/search?newwindow=1&dcr=0&q=Dicion%C3%A1rio#dobs=midinette> Acesso em: 23 de
Out. 2017. 11:00h.
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contradizem e os colocar em dúvida um para o outro. Ele pode esclarecer o público sobre a
probabilidade de anexar tais informações sabendo que ela é originária de uma agência ou escritório
no exterior. Para dar um exemplo específico, é claro que, entre a multidão de escritórios mantidos
no exterior, antes da guerra, pelas agências, apenas quatro ou cinco tinham as garantias de
veracidade de que uma imprensa decidiu para desempenhar seu papel de reivindicar. Cabe ao
jornalista, melhor informado do que o público, apresentar-lhe, com o máximo de reservas,
informações sobre as quais ele conhece bem a precariedade.
A esta crítica direta, no texto e nas fontes, o jornalista poderia adicionar exposições tão
claras e tão precisas quanto possível que levariam o público a conhecer a tecnologia da informação.
Uma vez que o leitor está interessado no Dr. Petiot e na joalharia, não há motivo imediato para que
o funcionamento de uma agência de notícias internacional não seja de seu interesse. A vantagem
seria advertir seu sentido crítico em vez de abordar seu espírito de facilidade. A questão é apenas
saber se esta informação crítica é tecnicamente possível. Minha convicção sobre este ponto é
positiva.
Há uma outra contribuição do jornalista para o público. Ela reside no comentário político e
moral da atualidade. Em face das forças desordenadas da história, cujas informações são o reflexo,
pode ser bom notar, dia a dia, a reflexão de um espírito ou as observações comuns de muitos
espíritos. Mas isso não pode ser feito sem escrúpulos, sem distância e sem uma certa ideia de
relatividade. Certamente, o gosto pela verdade não impede de tomar partido. E mesmo que
comecemos a entender o que estamos tentando fazer neste jornal, um não se entende sem o outro.
Mas aqui como em outros lugares, há um tom a encontrar, caso contrário, tudo é desvalorizado.
Para tirar exemplos na imprensa de hoje, é certo que a surpreendente precipitação de
exércitos aliados e notícias internacionais, a certeza da vitória repentinamente substituindo a
incansável esperança de libertação, a abordagem da paz, finalmente, forçar todos os jornais a definir
sem demora o que o país quer e o que é. É por isso que há muita conversa sobre a França em seus
artigos. Mas, é claro, é um assunto que só pode ser tocado com cuidado e escolha infinitas de
palavras. Ao querer repetir os clichês e as frases patrióticas de um momento em que os franceses
estiveram irritados com a própria palavra "pátria", nada é dito sobre a definição procurada. Mas nós
nos retiramos muito. Em tempos novos, é necessário, se não novas palavras, pelo menos novas
disposições de palavras. Esses arranjos, apenas o coração a ditar, e o respeito que dá amor
verdadeiro. É somente a esse preço que contribuiremos, para a nossa pequena parte, a dar a este
país o idioma que o faça ouvir.
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Como podemos ver, isso equivale a pedir que artigos de fundo tenham fundo e que notícias
falsas ou duvidosas não sejam apresentadas como notícias verdadeiras. É esse conjunto de
abordagens que eu chamo de jornalismo crítico. E, novamente, há uma necessidade de tom e há a
necessidade também do sacrifício de muitas coisas. Mas isso pode ser suficiente se começarmos a
pensar sobre isso.

AUTOCRÍTICA
(Combat, 22 de novembro de 1944.)

Vamos fazer um pouco de autocrítica. O trabalho que consiste em definir todos os dias, e
em face da atualidade, as exigências do bom senso e da simples honestidade do espírito não vai sem
perigo. Ao querer o melhor, estamos dedicados em julgar o pior, e às vezes também aquilo que é
somente menos bom. Em suma, pode-se tomar a atitude sistemática do juiz, do instrutor ou do
professor de moral. Deste trabalho até a pretensão ou à tolice, há apenas um passo.
Nós esperamos não ter cruzado. Mas nós não temos certeza de que sempre escapamos do
perigo de implicar que acreditamos ter o privilégio da clarividência e a superioridade daqueles que
nunca erraram. No entanto, não há nada disso. Nós temos o desejo sincero de colaborar no trabalho
comum através do exercício periódico de algumas regras de consciência, das quais nos parece que a
política não fez, até aqui, um grande uso.
Essa é toda a nossa ambição e, é claro, se nós marcarmos os limites de certos pensamentos
ou ações políticas, nós também conhecemos os nossos, tentando apenas remediá-los com o uso de
dois ou três escrúpulos. Mas a atualidade é exigente e a fronteira que separa a moral do moralismo,
incerta. Ele chega, por cansaço e por esquecimento, para atravessá-lo.
Como escapar desse perigo? Pela ironia. Mas nós não estamos, infelizmente! em uma época
de ironia. Nós estamos ainda no tempo da indignação. Deixe-nos apenas manter, seja lá o que for
acontecer, o sentido do relativo e tudo será salvo.
Certamente, não lemos sem irritação, no dia seguinte à tomada de Metz, e sabendo o que
custou, uma reportagem sobre o retorno de Marlene Dietrich à Metz. E nós teremos sempre razão
em nos indignar. Mas é preciso compreender, ao mesmo tempo, que isso não significa para nós que
os jornais devem ser necessariamente chatos. Simplesmente, nós não pensamos que, em tempos
de guerra, os caprichos de uma estrela sejam necessariamente mais interessantes do que a dor dos
povos, o sangue dos exércitos ou o trabalho duro de uma nação para encontrar sua verdade.
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Tudo isso é difícil. A justiça é ao mesmo tempo uma ideia e um calor da alma. Diga-nos
como levá-lo ao que é humano sem transformá-lo naquela terrível paixão abstrata que tem mutilado
tantos homens. A ironia não é estranha para nós e não somos nós que a levamos a sério. É apenas a
provação indescritível deste país e a formidável aventura que precisa viver hoje. Esta distinção dará,
ao mesmo tempo, sua medida e sua relatividade ao nosso esforço cotidiano.
Pareceu-nos necessário hoje para nos dizer isso e dizer ao mesmo tempo aos nossos leitores
para que eles saibam que em tudo o que escrevemos, dia após dia, nós não estamos esquecidos do
dever de reflexão e de escrúpulo que deve ser o de todos os jornalistas. Para dizer tudo, não nos
esquecemos do esforço de crítica que nos parece necessário neste momento.

LE JOURNALISME CRITIQUE

CRITIQUE DE LA NOUVELLE PRESSE
(Combat, 31 août 1944.)

Puisque, entre l'insurrection et la guerre, une pause nous est au-jourd'hui donnée, je
voudrais parler d'une chose que je connais bien et qui me tient à coeur, je veux dire la presse. Et
puisqu'il s'agit de cette nouvelle presse qui est sortie de la bataille de Paris, je voudrais en parler avec,
en même temps, la fraternité et la clairvoyance que l'on doit à des camarades de combat.
Lorsque nous rédigions nos journaux dans la clandestinité, c'était naturellement sans
histoires et sans déclarations de principe. Mais je sais que pour tous nos camarades de tous nos
journaux, c'était avec un grand espoir secret. Nous avions l'espérance que ces hommes, qui avaient
couru des dangers mortels au nom de quelques idées qui leur étaient chères, sauraient donner à leur
pays la presse qu'il méritait et qu'il n’avait plus. Nous savions par expérience que la presse d'avant
guerre était perdue dans son principe et dans sa morale. L'appétit de l'argent et l'indifférence aux
choses de la grandeur avaient opéré en même temps pour donner à la France une presse qui, à de
rares excep-tions près, n'avait d'autre but que de grandir la puissance de quelques-uns et d'autre
effet que d'avilir la moralité de tous. Il n'a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce qu'elle a
été de 1940 à 1944, c'est-à-dire la honte de ce pays.
Notre désir, d'autant plus profond qu'il était souvent muet, était de libérer les journaux de
l'argent et de leur donner un ton et une vé-rité qui mettent le public à la hauteur de ce qu'il y a de
meilleur en lui. Nous pensions alors qu'un pays vaut souvent ce que vaut la presse. Et s'il est vrai que
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les journaux sont la voix d'une nation, nous étions dé-cidés, à notre place et pour notre faible part, à
élever ce pays en éle-vant son langage. À tort ou à raison, c'est pour cela que beaucoup d'entre nous
sont morts dans d'inimaginables conditions et que d'au-tres souffrent la solitude et les menaces de
la prison.
En fait, nous avons seulement occupé des locaux, où nous avons confectionné des journaux
que nous avons publiés en pleine bataille. C'est une grande victoire et, de ce point de vue, les
journalistes de la Résistance ont montré un courage et une volonté qui méritent le res-pect de tous.
Mais, et je m'excuse de le dire au milieu de l'enthou-siasme général, cela est peu de chose puisque
tout reste à faire. Nous avons conquis les moyens de faire cette révolution profonde que nous
désirions. Encore faut-il que nous la fassions vraiment. Et pour tout dire d'un mot, la presse libérée,
telle qu'elle se présente à Paris après une dizaine de numéros, n'est pas très satisfaisante.
Ce que je me propose de dire dans cet article et dans ceux qui sui-vront, je voudrais qu'on le
prenne bien. Je parle au nom d'une frater-nité de combat et personne n'est ici visé en particulier. Les
critiques qu'il est possible de faire s'adressent à toute la presse sans ex-ception, et nous nous y
comprenons. Dira-t-on que cela est prématuré, qu'il faut laisser à nos journaux le temps de
s'organiser avant de faire cet examen de conscience ? La réponse est « non ».
Nous sommes bien placés pour savoir dans quelles incroyables conditions nos journaux ont
été fabriqués. Mais la question n'est pas là. Elle est dans un certain ton qu'il était possible d'adopter
dès le début et qui ne l'a pas été. C'est au contraire au moment où cette presse est en train de se
faire, où elle va prendre son visage définitif qu'il importe qu'elle s'examine. Elle saura mieux ce qu'elle
veut être et elle le deviendra.
Que voulions-nous ? Une presse claire et virile, au langage respec-table. Pour des hommes
qui, pendant des années, écrivant un article, savaient que cet article pouvait se payer de la prison et
de la mort, il était évident que les mots avaient leur valeur et qu'ils devaient être réfléchis. C'est cette
responsabilité du journaliste devant le public qu'ils voulaient restaurer.
Or, dans la hâte, la colère ou le délire de notre offensive, nos jour-naux ont péché par
paresse. Le corps, dans ces journées, a tant tra-vaillé que l'esprit a perdu de sa vigilance. Je dirai ici
en général ce que je me propose ensuite de détailler : beaucoup de nos journaux ont re-pris des
formules qu'on croyait périmées et n'ont pas craint les excès de la rhétorique ou les appels à cette
sensibilité de midinette qui fai-saient, avant la déclaration de guerre ou après, le plus clair de nos
journaux.
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Dans le premier cas, il faut que nous nous persuadions bien que nous réalisons seulement le
décalque, avec une symétrie inverse, de la presse d'occupation. Dans le deuxième cas, nous
reprenons, par esprit de facilité, des formules et des idées qui menacent la moralité même de la
presse et du pays. Rien de tout cela n'est possible, ou alors il faut démissionner et désespérer de ce
que nous avons à faire.
Puisque les moyens de nous exprimer sont dès maintenant conquis, notre responsabilité
vis-à-vis de nous-mêmes et du pays est entière. L'essentiel, et c'est l'objet de cet article, est que nous
en soyons bien avertis. La tâche de chacun de nous est de bien penser ce qu'il se pro-pose de dire,
de modeler peu à peu l'esprit du journal qui est le sien, d'écrire attentivement et de ne jamais perdre
de vue cette immense nécessité où nous sommes de redonner à un pays sa voix profonde. Si nous
faisons que cette voix demeure celle de l'énergie plutôt que de la haine, de la fière objectivité et non
de la rhétorique, de l'humanité plutôt que de la médiocrité, alors beaucoup de choses seront sauvées
et nous n'aurons pas démérité.

LE JOURNALISME CRITIQUE
(Combat, 8 septembre 1944.)

Il faut bien que nous nous occupions aussi du journalisme d'idées. La conception que la
presse française se fait de l'information pourrait être meilleure, nous l'avons déjà dit. On veut
informer vite au lieu d'informer bien. La vérité n’y gagne pas.
On ne peut donc raisonnablement regretter que les articles de fond prennent à
l'information un peu de la place qu'elle occupe si mal. Une chose du moins est évidente, l'information
telle qu'elle est fournie aujourd'hui aux journaux, et telle que ceux-ci l'utilisent, ne peut se passer d'un
commentaire critique. C'est la formule à laquelle pourrait tendre la presse dans son ensemble.
D'une part, le journaliste peut aider à la compréhension des nouvel-les par un ensemble de
remarques qui donnent leur portée exacte à des informations dont ni la source ni l'intention ne sont
toujours évi-dentes. Il peut, par exemple, rapprocher dans sa mise en pages des dépêches qui se
contredisent et les mettre en doute l'une par l'autre. Il peut éclairer le public sur la probabilité qu'il
est convenable d'atta-cher à telle information, sachant qu'elle émane de telle agence ou de tel
bureau à l'étranger. Pour donner un exemple précis, il est bien cer-tain que, parmi la foule de bureaux
entretenus à l'étranger, avant la guerre, par les agences, quatre ou cinq seulement présentaient les
ga-ranties de véracité qu'une presse décidée à jouer son rôle doit récla-mer. Il revient au journaliste,
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mieux renseigné que le publie, de lui présenter, avec le maximum de réserves, des informations dont
il connaît bien la précarité.
À cette critique directe, dans le texte et dans les sources, le jour-naliste pourrait ajouter des
exposes aussi clairs et aussi précis que possible qui mettraient le public au fait de la technique d'information. Puisque le lecteur s'intéresse au docteur Petiot et à l'escro-querie aux bijoux, il n'y a pas de
raisons immédiates pour que le fonc-tionnement d'une agence internationale de presse ne
l'intéresse pas. L'avantage serait de mettre en garde son sens critique au lieu de s'adresser à son
esprit de facilité. La question est seulement de savoir si cette information critique est techniquement
possible. Ma convic-tion sur ce point est positive.
Il est un autre apport du journaliste au public. Il réside dans le commentaire politique et
moral de l'actualité. En face des forces dé-sordonnées de l'histoire, dont les informations sont le
reflet, il peut être bon de noter, au jour le jour, la réflexion d'un esprit ou les ob-servations communes
de plusieurs esprits. Mais cela ne peut se faire sans scrupules, sans distance et sans une certaine idée
de la relativité. Certes, le goût de la vérité n'empêche pas la prise de parti. Et même, si l'on a
commencé de comprendre ce que nous essayons de faire dans ce journal, l'un ne s'entend pas sans
l'autre. Mais, ici comme ailleurs, il y a un ton à trouver, sans quoi tout est dévalorisé.
Pour prendre des exemples dans la presse d'aujourd'hui, il est cer-tain que la précipitation
étonnante des armées alliées et des nouvelles internationales, la certitude de la victoire remplaçant
soudain l'espoir infatigable de la libération, l'approche de la paix enfin, forcent tous les journaux à
définir sans retard ce que veut le pays et ce qu'il est. C'est pourquoi il est tant question de la France
dans leurs articles. Mais, bien entendu, il s'agit d'un sujet qu'on ne peut toucher qu'avec d'infinies
précautions et en choisissant ses mots. À vouloir reprendre les clichés et les phrases patriotiques
d'une époque où l'on est arrivé à irriter les Français avec le mot même de patrie, on n'ap-porte rien à
la définition cherchée. Mais on lui retire beaucoup. À des temps nouveaux, il faut, sinon des mots
nouveaux, du moins des dispo-sitions nouvelles de mots. Ces arrangements, il n'y a que le coeur pour
les dicter, et le respect que donne le véritable amour. C'est à ce prix seulement que nous
contribuerons, pour notre faible part, à donner à ce pays le langage qui le fera écouter.
On le voit, cela revient à demander que les articles de fond aient du fond et que les nouvelles
fausses ou douteuses ne soient pas pré-sentées comme des nouvelles vraies. C'est cet ensemble de
démarches que j'appelle le journalisme critique. Et, encore une fois, il y faut du ton et il y faut aussi
le sacrifice de beaucoup de choses. Mais cela suf-firait peut-être si l'on commençait d'y réfléchir.
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AUTOCRITIQUE
(Combat, 22 novembre 1944.)

Faisons un peu d'autocritique. Le métier qui consiste à définir tous les jours, et en face de
l'actualité, les exigences du bon sens et de la simple honnêteté d'esprit ne va pas sans danger. À
vouloir le mieux, on se voue à juger le pire et quelquefois aussi ce qui est seule-ment moins bien.
Bref, on peut prendre l'attitude systématique du ju-ge, de l'instituteur ou du professeur de morale.
De ce métier à la pré-tention ou à la sottise, il n'y a qu'un pas.
Nous espérons ne ravoir pas franchi. Mais nous ne sommes pas sûrs que nous ayons
échappé toujours au danger de laisser entendre que nous croyons avoir le privilège de la clairvoyance
et la supériorité de ceux qui ne se trompent jamais. Il n'en est pourtant rien. Nous avons le désir
sincère de collaborer à l’oeuvre commune par l'exercice pério-dique de quelques règles de
conscience dont il nous semble que la poli-tique da pas fait, jusqu'ici, un grand usage.
C'est toute notre ambition et, bien entendu, si nous marquons les limites de certaines
pensées ou actions politiques, nous connaissons aussi les nôtres, essayant seulement d'y remédier
par l'usage de deux ou trois scrupules. Mais l'actualité est exigeante et la frontière qui sépare la
morale du moralisme, incertaine. Il arrive, par fatigue et par oubli, qu'on la franchisse.
Comment échapper à ce danger ? Par l'ironie. Mais nous ne sommes pas, hélas! dans une
époque d'ironie. Nous sommes encore dans le temps de l'indignation. Sachons seulement garder,
quoi qu'il arrive, le sens du relatif et tout sera sauvé.
Certes, nous ne lisons pas sans irritation, au lendemain de la prise de Metz, et sachant ce
qu'elle a coûté, un reportage sur rentrée de Marlène Dietrich a Metz. Et nous aurons toujours raison
de nous en indigner. Mais il faut comprendre, en même temps, que cela ne signifie pas pour nous
que les journaux doivent être forcement ennuyeux. Simplement, nous ne pensons pas qu’en temps
de guerre, les caprices d'une vedette soient nécessairement plus intéressants que la douleur des
peuples, le sang des armées, ou l'effort acharné d'une nation pour trouver sa vérité.
Tout cela est difficile. La justice est à la fois une idée et une cha-leur de l'âme. Sachons la
prendre dans ce qu'elle a d'humain, sans la transformer en cette terrible passion abstraite qui a
mutilé tant d'hommes. L'ironie ne nous est pas étrangère et ce n'est pas nous que nous prenons au
sérieux. C'est seulement l'épreuve indicible de ce pays et la formidable aventure qu'il lui faut vivre
aujourd'hui. Cette distinction donnera en même temps sa mesure et sa relativité à notre effort
quotidien.
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Il nous a paru nécessaire aujourd'hui de nous dire cela et de le dire en même temps à nos
lecteurs pour qu'ils sachent que dans tout ce que nous écrivons, jour après jour, nous ne sommes pas
oublieux du devoir de réflexion et de scrupule qui doit être celui de tous les journalistes. Pour tout
dire, nous ne nous oublions pas dans l'effort de critique qui nous paraît nécessaire en ce moment.
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RESUMO: O Ensaio Fotográfico está composto por quatro narrativas ficcionais criadas a partir do
lixo e fundamentadas no imbricamento entre imagem e texto. Para realização do projeto bolsas de
material doméstico descartado foram coletadas aleatoriamente e seu conteúdo analisado,
constituindo assim um inventário de desechos.
PALAVRAS-CHAVE: lixo; arte; narrativas.
RESUMO: El Ensayo Fotográfico está compuesto por cuatro narrativas ficticias creadas a partir de
la basura y fundamentadas en el imbricamiento entre imagen y texto. Para la realización del
proyecto bolsas de material doméstico descartado fueron recogidas al azar y su contenido analizado
constituyendo así un inventario de desechos.
PALABRAS-CLAVE: basura; arte; narrativas.
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Narrativas do lixo: perfiles trazados por medio de la basura, pp. 261-267
¡Dime qué tiras y te diré quién eres!
(BAUDRILLARD, 2009, p.29)
O lixo indica hábitos anônimos, revela costumes e características comunitárias, por outro lado,
um sujeito e suas peculiaridades estão expostos ao olhar do outro. Neste ensaio, os detritos
domésticos são deslocados da esfera privada e trasladados à pública. A partir do lixo, constroe-se
uma paisagem de resíduos, embalagens, restos, descartes e um relato coletivo.
Referências
BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo: Sus mitos, sus estructuras. Madri: Siglo XXI, 2009,
p29.
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Narrativas do lixo: perfiles trazados por medio de la basura, pp. 261-267
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017

Una joven mujer que quiere escribir un libro pero nunca empieza porque tiene un bebé.
Es una vegetariana en crisis que come pescado. Paró de fumar cuando se quedó embarazada, sin
embargo fuma en el balcón cuando nadie la mira.
Oculta su paquete de cigarrillos en un armario de la cocina.
Además del bebé, tiene otro hijo.
Forma parte de una familia que no recicla la basura.
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Narrativas do lixo: perfiles trazados por medio de la basura, pp. 261-267
Buenos Aires, 14 de mayo de 2017

Una mujer y su hija.
Vivía con su pareja, pero terminaron.
Los niños, de la escuela en la cual enseña, le regalan dibujos que ella tira a la basura a cada tanto.
Encontró una tarjeta. La agarró con la intención de devolverla pero nunca encontró el tiempo para
hacerlo.
Su hija intentó aprender a tocar flauta, pero luego compró una bici.

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

264

Narrativas do lixo: perfiles trazados por medio de la basura, pp. 261-267
Buenos Aires, 15 de mayo de 2017

Una persona solitaria. Sale temprano y vuelve a la noche.
Cuando llega, después de ducharse toma té mientras lee o mira algo en la tele, o habla con su madre
al teléfono.
Nunca tuvo hijos.
El fin de semana recibió a una vieja amiga en casa que se quedó por el tiempo de: un Havanitos, 210g
de queso pategrás, algunas aceitunas, 4 cervezas y un Saladix.
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Narrativas do lixo: perfiles trazados por medio de la basura, pp. 261-267
Buenos Aires, 15 de mayo de 2017

Una pareja de media edad y su hija que está en la primaria.
El hombre hace asado, la mujer intenta disminuir la grasa y la hija come alfajores todos los días.
Miran la tele mientras comen Bizcochos dulces con mate.
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APRESENTAÇÃO
«O ARQUEIRO NÔMADE»
Nilson Oliveira1
I. Sinergias da amizade
«De onde vem este amigo? Sem dúvida, do menos sombrio. Sua alegria explodia em
samambaias pacientes. Ele nos ensinou a voar acima das palavras, longe da letargia dos navios
ancorados»2. Esta oportuna citação é um contrabando de René Char, maneira sem sutileza de
encontrar o amigo, ideia de uma confluência (conexões nômades), na oportunidade desta
apresentação para a «Revista Lampejo», em sua décima segunda volta, dedicada ao filósofo e
escritor Daniel Lins. Zona de agitação povoada de encontros e fluxos pelos quais, a cada movimento,
delineia-se um mapa cuja imagem conforma-se no seguinte arquipélago: «Daniel Lins, pensamento
nômade».
Trata-se de um fortuito acontecimento. Espiral de afetos, por entre o círculo aberto dos atosde-pensamento – imanente aos atos-de-vida –, em abordagens plurais e heterogêneas na direção
do amigo. Amizade sem divisão e sem reciprocidade. Amizade ao que passa sem deixar rastro.
Relação incomensurável de um para o outro. Afinidades de um pensamento que apenas na amizade
se revigora. É nesse caminho que a comunidade se encontra, em textos atravessados por uma
vontade de manter o diálogo consecutivo.
Deste modo, pelas estrias da revista e seus lampejos, em textos vários, assim despontam:
Miguel Angel de Barrenechea, Maria Cristina Franco Ferraz, Rosa Dias, Samir Murad Melhem,
Charles Feitosa, Ada Beatriz G. Kroef, Antônio Carlos Amorim, Alessandro Carvalho Sales, Ruy de
Carvalho, Paulo Rogers Ferreira, Danielle Fonseca, Leonardo Moreira, Marcius A. L. Lopes, Túlio
Muniz.

1
2

Nilson Oliveira. Escritor e editor da revista Polichinello
René Char. O nu perdido e outros poemas. São Paulo: Iluminuras, 1995. p, 85/87

São essas figuras e suas experiências escriturais que, em busca de um pensamento movente,
se atravessam numa correlação ativa. Movimento que se firma pela intensidade da afirmação, força
maior. E nessa pulsação, a passagem da escrita à amizade (sinergias do comum): amálgama entre
encontro e devir. Algo possível tão somente pela força dos afetos, sobretudo pela vontade de
encontro. Ação com amigos, ventos da multiplicidade, ideia de polinização, na direção do que se
abre pelos feixes de um pensamento errante.

II. Na alvorada dos encontros
O primeiro encontro veio pelas dobras de «Antonin Artaud: o artesão do corpo sem órgãos».
Uma leitura vigorosa, com marcas e desdobramentos no pensamento e na escrita. Repercussão
ruidosa entre nós. Artaud daquela maneira tão sem concessão, uma delicadeza brutal e expansiva,
marcada por lacerações, fusões, osmoses, rebatimentos, caos criativo. Tudo com uma precisão ética
e estética, ou seja, nada de reinventar ou transformar, mas pensar em dupla ressonância. Portanto,
pensar com Artaud. Essa é a primazia de Daniel Lins, em «O artesão do corpo sem órgãos». Pensar
com Artaud, através das erupções de um pensamento ativo, obliterando ostracismo, em favor dos
ventos de um pensamento fecundo de sensações e sentidos: transbordante de vigor e júbilo.
Simultâneo ao efeito Artaud (numa lufada de ar), outros efeitos, outras curvas, ritornelos,
tudo acontecendo numa sinuosa composição entre dobras e linhas. Assim veio para nós o «Simpósio
Nietzsche/Deleuze». E deste horizonte uma multidão de encadeamentos, amizades, desafios,
escritas, fulgores entre sol e mar. E o estabelecimento de uma ponte Belém e Fortaleza, com tantas
idas e vindas, num eterno retorno, fomentado pelos laços da alegria.
Na outra mão, o encadeamento de uma colaboração ativa, práxis desejosa, de Lins na Revista
Polichinello. Participação através de escritos pelos quais nos apresentava, entre uma edição e outra
da revista, uma constelação de figuras que incluíam Abdelkebir Khatibi, Pierre Guyotat, Edmond
Jabès, Marguerite Duras.
Nesses textos, um trânsito teórico pelos mais distintos campos, por meio de uma escrita
movente, pela qual atravessam os dédalos de horizontes surpreendentes, num sinuoso jogo de
linhas e cruzamentos, articulando conexões com Deleuze, Guattari, Foucault, Nietzsche, Blanchot,
proferindo uma constelação vigorosa e inquietante.

O Pensamento Nômade. Nietzsche: Vida Nômade ou Estadia Sem Lugar, pp. 271-286

O PENSAMENTO
NÔMADE.

Nietzsche: Vida
Nômade ou Estadia
Sem Lugar
Daniel Lins

O pensamento nômade, que marcou diferentes gerações de filósofos, de Friedrich Nietzsche
a Gilles Deleuze e Félix Guattari, é uma fonte incontornável de inspiração, encontros de ressonâncias
e de múltiplas sensações entrelaçadas umas às outras, e que transformam elementos não
conceituais – perceptos e afectos –, oriundos de arquipélagos de diferenças, errância do sensível,
que perpassam a literatura, as artes, as ciências, e enveredam para um pensamento do devir.
Que busca o pensamento nômade? Não busca. Encontra. Encontro que permite conceber os
processos de subjetivação como blocos de realidade, força artística, estética pensante, estética
como acontecimento, realidade – e não verdade –, arte movediça engendradora de conceitos para
um fazer filosófico complexo, múltiplo. Híbrido, o pensamento nômade encontra sua força no
Eterno Retorno, e no conceito de super-homem, pois, ambos inspiram estudiosos de Nietzsche a
elaborar um pensamento sem imagem canônica ou um sujeito teórico nômade que escapa ao modo
de pensamento logocêntrico do racionalismo clássico.
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A trajetória de Gilles Deleuze e Félix Guattari, a abordagem do nomadismo gerada pelos dois
filósofos tem como alvo fundamental explorar ideias que evocam o nômade na invenção de
conceitos transeuntes cuja complexidade atesta um trabalho de profunda elaboração à criação de
novos conceitos e perceptos, assim definidos pelos autores: “Os perceptos podem ser telescópicos
ou microscópicos, dão aos personagens e às paisagens

dimensões

de

gigantes,

como

se

estivessem repletos de uma vida à qual nenhuma percepção pode atingir”.1
Que é o nômade? Que estamos a chamar “Pensamento Nômade”? O nômade é alguém cuja
força crescente se desenvolve em um espaço aberto e liso no qual recua a floresta e cresce o deserto;
em um espaço sem partilha, sem fronteiras nem cercas ou clausuras; é uma espécie de No man’s
land ou Terra de ninguém. É no prolongamento da filosofia nietzschiana que se pode desenvolver a
ideia de “sujeito” nômade cuja subjetividade - processos de subjetivação - se desenvolve como meio
caminho entre suas pulsões inconscientes e determinações culturais, em um lugar de contradições
que escapa à consciência e a sua razão. O sujeito nômade é uma imagem performativa que se
distingue do modo de pensar dominante, agente político que remete a um desejo intenso de
transgredir as fronteiras e estender os limites tornando-os “Terra de ninguém”.
De fato, o nômade se inscreve numa concepção pós-metafísica da subjetividade: ele não é
concebido como uma identidade fixa e estável, mas como um cruzamento de variáveis físicas em
um leque de interações complexas entre diversos níveis de subjetivações e de experiências que
variam em função da classe, etnia, idade, estilo de vida e das preferências sexuais. Em outras
palavras, o sujeito nômade é uma intercessão de forças e variáveis de espaços-temporais
cambiantes, uma individuação múltipla que escapa à categorização binária corpo/espírito do
racionalismo clássico e encontra na errância uma organização/outra, um movimento/outro, um
desejo movido pela repetição como blocos de diferenças em um mesmo, habitado por
singularidades que diferem na vontade de igualdade na diferença. Igualdade desembaraçada de
toda e qualquer hierarquia. Aliás, o sentido etimológico da palavra nômade, nomos, remete a um
modo de distribuição de terras que não tem nem contorno, recinto, circuito ou cerca. Um território
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espaço, pois, reterritorializado/desterritorializado que se distingue do espaço-dormitório ou
sedentário da cidade.
Podemos – talvez – perguntar o que distingue o nômade do migrante? Pois bem, enquanto
para o nômade o importante é o deslocamento, em detrimento da destinação, para o migrante, o
que conta é a destinação. Ao contrário do migrante que vai de um ponto A para um ponto B, com
um alvo claramente definido, o nômade passa de um lugar para outro sem destinação
predeterminada, sem a dominação do cognitivo, em que tudo é dado previamente. Deveras, o
mundo da cognição escolar, sobremodo, é o espaço em que tudo é organizado, pensando por
antecipação, onde as forças do acaso se fazem raras, quase inexistentes, fechando-se à prática de
aprendizado nômade.
Para o nômade, cada parada no deserto, na entrada de um oásis, por exemplo, é tão somente
uma pausa, um descanso; uma vírgula, isto é, o sinal gráfico que indica a menor de todas as pausas,
o entredois pontos, embora esse repouso aponte para encontros nomádicos, entre afectos e
perceptos. Uma palavra, um abraço, um aperto de mão – aqui e ali – funcionam como corpos
tatuados de signos andarilhos colados como uma ferida no ecossistema, na natureza do lugar, na
alógica, no acaso do deserto: ventos do norte, sul, leste, oeste. Troca de informações. Mantimentos.
Preocupações. Temores face à emergência do nomadismo global batendo nas entranhas do
deserto. Sobrevivência. Prudência. Encontros ilógicos. Nem evento nem formalidade. Puro
Acontecimento. O linear neste contexto desfalece em sua insignificação. Não se trata de sobreviver
ao mundo, mas reinventar outros mundos, outros possíveis. Reinventar a reinvenção. Na órbita
nômade, o pensamento percebe as coisas pelo meio, em termos de fluxo e devir, segundo uma
prática milenar de filosofia do intervalo e do interstício que não se interessa ao conceito A ou B, nem
ao conceito B como sendo o não A, porém, ao processo que se opera entre os dois conceitos. Nem
fusão nem simbiose: núpcias, alianças, tema elaborado com maestria por Deleuze e Guattari, e que
permeia suas obras.
De que processo, porém, está-se a falar? De captura de forças que torna o invisível visível
(Klee) ao mesmo tempo em que, como sensação, a força é produtora de novos possíveis no
impossível. Eis uma das grandes sabedorias do pensamento nômade: desvelar no invisível, o visível
nele velado. O que é o visível velado? A capacidade de reinventar a si e ao mundo. A invenção de
possíveis-outros vindouros. Não é à toa que o pensamento nômade é a liquidação da representação,
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do figurativo, e faz da figuração uma não narrativa, em proveito do encontro. Uma não
comunicação. Uma vibração, uma sensação, diria Deleuze. Nem reprodução nem mimetismo,
todavia, produção mesclada ao processo Est-Ético2. Mas, o que é a Est-Ética? É a arte de exigir da
vida muito mais do que a existência se contenta a nos oferecer: “Sejamos realistas, exijamos o
impossível”, como diria Arthur Rimbaud! No fundo, cada pausa nômade, cada intervalo se aproxima
de níveis de sensação assim propostos por Deleuze:
Os níveis de sensação seriam como paradas ou instantâneos de movimento que
recomporiam o movimento sinteticamente em sua continuidade, velocidade e violência [...].
É próprio da sensação envolver uma diferença de nível constitutiva, uma pluralidade de
domínios constituintes. Toda sensação, e toda figura, já é sensação “acumulada”,
“coagulada”, como uma figura de calcário.3

Em síntese, o nômade não é um sujeito identitário, pois, nele inexiste a ideia de
subjetividade. Neste caso não deveríamos, como Foucault, pensar uma “subjetividade sem sujeito”?
Ou ainda, blocos de processos nômades de subjetivações, sob o signo de cartografias convocadas
continuamente a redesenhar a ideia de nômade, visto que os nômades são múltiplos e transitórios?
NIETZSCHE E O PENSAMENTO NÔMADE
Móvel, transeunte, sempre às margens, como todo grande amor, eis a força do pensamento
nietzschiano. Não à toa, Deleuze utiliza a expressão, “pensamento nômade” tornada conceito, para
descrever a filosofia de Nietzsche4. A filosofia de Nietzsche pode, pois, ser considerada pensamento
nômade que se distingue de um pensamento sedentário, congelado e inalterável, na medida em que
está continuamente em devir e se impõe como ato de resistência face aos modos de pensamento
dominante, pensamento régio ou burocrático. Neste sentido, Nietzsche é um dos primeiros a
questionar o racionalismo clássico de Descartes, que defende o privilégio do pensamento à
consciência. Descartes atribui ao homem o pleno controle do desenvolvimento do pensamento, ao
sustentar que o sujeito “Eu” é a condição do predicado “penso”. Para Nietzsche, a maior parte de
nossa atividade intelectual acontece fora de nosso conhecimento. Nós o ignoramos, pois tomamos
apenas conhecimento do resultado da luta de pulsões inconscientes que estão na origem de nosso

2

Ver Daniel Lins. Estética como Acontecimento. O corpo sem Órgãos. São Paulo: Lumme Editor, 2012.
Gilles Deleuze. Francis Bacon. Lógica da Sensação. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, pp. 4445-46.
4
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pensamento: “O pensamento consciente é tão somente uma forma grosseira e simplificada desta
espécie e pensamento que é necessário ao nosso organismo.” 5
Em Nietzsche como em Espinosa, o pensamento é [um pensamento] do corpo Idea corporis.
Ou seja, todas as informações que a mente recebe vêm dos estímulos corporais. Tudo que a mente
sabe, ela sabe através de um corpo que é afetado, que existe em ato. Para Nietzsche, as forças reais
que subtendem o pensamento não devem nunca ser ignoradas, como é o caso no racionalismo
clássico cartesiano. Ao defender a hipótese de que as pulsões e as forças da origem do pensamento
ultrapassam a experiência, que é imediatamente atribuída ao homem, Nietzsche descarta o
privilégio do pensamento à consciência. Ele opera um deslocamento em relação ao cogito ergo sum
cartesiano (Je pense donc je suis – Eu penso, logo existo), para uma espécie de desidero ergo sum
nietzschiano – eu desejo logo existo. Nietzsche insiste:
Quanto à superstição dos lógicos, nunca me cansarei de sublinhar um pequeno fato que
esses supersticiosos não admitem de bom grado – a saber, um pensamento vem quando
“ele” quer, e não quando “eu” quero; de modo que é um falseamento da realidade efetiva
dizer: o sujeito “eu” é a condição do predicado “penso”. Isso pensa: mas que este “isso” seja
precisamente o velho e decantado “eu”, é dito de maneira suave, apenas uma suposição,
uma afirmação, e certamente não uma “certeza imediata”. E mesmo que ‘isso pensa’ já se
foi longe demais; já o “isso” contém uma interpretação do processo, não é parte do processo
mesmo [...] e talvez um dia nos habituemos, e os lógicos também, a passar sem o pequeno
‘isso’ (a que se reduziu, volatizando-se, o velho e respeitável Eu).6

Do mesmo modo, Nietzsche questiona ainda o racionalismo cartesiano que apresenta o
homem e sua razão como fontes principais do acesso a verdade. Cabe deplorar não só o fato de que
a verdade seja concebida como um universal abstrato, mas igualmente que ela seja posta como algo
de acessível ao homem. Ora, para Nietzsche, a suposta verdade nada mais é que a realização de uma
interpretação ou de um valor7.
Para Nietzsche, a mais ofuscante luz, a luz que cega, é a da racionalidade a qualquer preço,
pois obriga a lutar contra os instintos. Neste sentido, Deleuze é aqui de grande valia:
Não existe um pensamento que se acredita legislador, porque só obedece à razão, mas sim
um pensamento que pensa contra a razão [...] o que é contraposto à razão é o próprio
pensamento; o que é contraposto ao ser racional é o próprio pensador. Visto que a razão,
por sua própria conta, recolhe e exprime os direitos daquilo que submete o pensamento,

5

Michel Haar. Nietzsche et la métaphysique. Paris: Gallimard, 1993, p. 137.
Nietzsche. Além do bem e do mal. Tradução Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das Letras, 1988, §17.
7
Cf. Deleuze Nietzsche et la Philosophie. Paris: PUF, 1976, pp. 118-119.
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essa reconquista seus direitos e faz-se legislador contra a razão: o lance de dados, era esse
o sentido do lance de dados.8

Estamos, pois, às antípodas do legislador kantiano, antes próximo do genealogista: “O
legislador de Kant é um juiz de tribunal, um juiz de paz que fiscaliza ao mesmo tempo a distribuição
dos domínios e a repartição dos valores estabelecidos. A inspiração genealogista se opõe à
inspiração judiciária. O genealogista é o verdadeiro legislador [...] é um pouco adivinho, filósofo do
futuro.”9
Com Nietzsche é o fim do homem e da razão como lugares de verdade, pois o homem é
primeiro e antes de tudo um edifício de pulsões e de forças que se entrechocam. Em sintonia com o
pensamento nômade, a tipologia nietzschiana das forças em relação, o conceito de Eterno Retorno
e de super-homem são a afirmação de uma identidade múltipla, continuamente renovada por fluxos
de transformação, de transmutação. A identidade como passagem para o devir e não como essência
ou molaridade em fuga constante do molecular, contra as forças e energias do devir e da criação
nômade: nem representação nem imitação. Não por acaso, Nietzsche muda o próprio fundamento
da subjetividade ao atacar a essência lógica do eu que caracteriza as teses metafísicas de Descartes
e de Kant. Enquanto Descartes restringe o eu à razão, e Kant faz do entendimento o princípio
unificador do eu, Nietzsche demonstra que o eu “ao pretender à universalidade, à independência,
ao controle e à certeza de si, nada mais é que uma frágil e ilusória construção metafísica.”10
Não é apenas o corpo que pensa, mas o “eu” é também construído por este pensamento
inconsciente: “Se a psicanálise tornou essas constatações evidentes para nossa modernidade ao
colocar o eu entre as exigências contraditórias do inconsciente e do superego, Nietzsche parece não
só pertencer a essa modernidade, como também ultrapassá-la de diversas maneiras.”11
A VIDA NÔMADE
Dando ênfase ao acima evocado, diria que a vida nômade, a primeira conhecida pela
humanidade, habita o mundo muito diferente da vida sedentária. O nômade percorre um território.
Em vez de ter chegado num lugar fixo, ele tem como “morada” um espaço com seus contornos

8

Deleuze, Gilles. Nietzsche e a Filosofia. Tradução Edmundo Fernandes Dias e Ruth Joffily Dias. Rio de Janeiro: Editora
Rio, 1976, p. 77
9
Id., ibid.
10
Haar. Idem. pp. 127-130.
11
Idem. 127-128.
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singulares e suas linhas de força – não o ponto, mas a vírgula ou a pausa necessária para não
“afugentar os devires”. Como sabemos, ele viaja sem fazer ida e volta de um ponto para outro, ao
contrário, pois, da viagem utilitária ou turística. Não é uma questão moral ou binária - a boa e a ruim
viagem -, mas de experimento, um modo outro de viver e não apenas existir. À diferença de
transumâncias, de emigrantes, exilados, o nômade, acompanhado de seus familiares, não
necessariamente biológicos, investe em todos os sentidos seu domínio de vida em um movimento
permanente. Conquanto seu território, embora vasto seja delimitado. Não se trata de percorrer o
mundo inteiro, todavia, superfícies do mundo que se estendem sobre o território de diversos estados.
O nômade os ignora, pois ele estava lá bem antes... A vida sedentária, contudo, triunfou - com seu
cortejo de ancoragens, residências, enraizamento, cultura dos solos e de localidades. Entre os
enraizados que ocupam praticamente todo espaço, e os sobreviventes do nomadismo existe uma
rivalidade profunda e silenciosa, arcaica. Para aqueles que acreditam em “boa origem”, “boa
genealogia”, a inquietadora estranheza dos vagabundos é suspeita. Ao longo dos séculos, em torno
de figuras dessemelhantes da errância, o imaginário europeu, em particular, multiplicou os medos
e receios. Alguém de passagem é certamente um malfeitor! Seja como for: “[...] o outro não nunca
é igual ao mesmo. Chamá-lo-emos de devir? O segredo do devir? Segredo que se separa de todo
segredo e se dá como desvio da diferença”.12
Que fazer com os preconceitos? Dissuadi-los, e mais ainda, tentar dissolvê-los? Que fazer
dos nômades e suas singularidades? Com efeito, novos nômades elitistas e conectados surgiram da
globalização. O vocábulo nômade invadiu a burocracia e a publicidade. Sob o efeito das redes sem
fio, do telefone celular e da conexão permanente, graças à emergência de nômades high tech, que
trabalham ou vivem em territórios-outros como se estivessem em casa, graças ao WhatsApp ou
Messenger, aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para
smartphone. O desejo de nomadismo não para de albergar o mundo contemporâneo, em diversas
formas. De repente, os novos transeuntes, itinerantes parecem mais sedentários do que se pensa:
seus domicílios fixos, graças à tecnologia se estendem em todo o planeta. De aeroportos com seus
salões climatizados, todos mais ao menos idênticos, eles viajam o mundo, mas sem viajar realmente.
Onde encontrar os nômades contemporâneos? Em alguns filósofos, àqueles pelo menos que não
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Maurice Blanchot. A Conversa infinita. A Palavra Plural. Tradução de Aurélio Guerra Neto, São Paulo: Editora Escuta,
2001, p. 90.

Revista Lampejo - vol. 6 nº 2

277

O Pensamento Nômade. Nietzsche: Vida Nômade ou Estadia Sem Lugar, pp. 271-286

nutrem pensamentos de chumbo, calcinados, sob o controle de um pensamento com imagens,
pensamento, pois, canônico, régio, burocrático, refém da representação, do figurativo, ou da
opinião contra o pensamento. Sonho deleuziano ou, antes, velho dilema da história da filosofia?
Em síntese, o nômade encarna o sonho de uma busca permanente, enquanto o sedentário
quer continuar ancorado, enraizado, amuado em algum lugar. A visão nietzschiana do nômade,
emancipado do peso do juízo e dos valores metafísicos, e que supera ao mesmo tempo as
contradições e os limites do sujeito por uma crítica, permite conceituar seu próprio sujeito eclodido,
nômade futuro, cidadão transacional emancipado dos preconceitos de valores limitativos, exclusivos,
segundo a versão de um Si soberano pensado por Nietzsche. Encarnação suprema do espaço que
representa o lugar de sua gênese e o campo de atualização de seu pensamento - a fronteira -, esta
nova mestiçassem torna-se o lugar de todos os possíveis, a promessa de uma humanidade liberta
de demarcações ou limites físicos, geopolíticos, culturais etc. Carece notar que Nietzsche, além de
profunda desconstrução do pensamento e valores ocidentais, mediada pela crítica do Ego [unitário],
leva seu postulado crítico à conclusão lógica, a saber: o desenvolvimento de um processo de
subjetivação “plena, espaçosa” (umfängliche) radicalmente livre de valores arquitetados por uma
ontologia da diversidade do ser outro13.
De outra forma, ainda na obra A Vontade de Potência, Nietzsche deixa ecoar singulares
reflexões a respeito do “sujeito” que “passa” no “interior do devir”, numa Terra do entredois. Terraslimites acopladas ao Si nietzschiano: “homem sintético” e “multiplicidade de sujeitos” encarnando
“infinitamente maneiras de ser outro”, um ser, pois, como trampolim para o devir. Um ser trapezista,
em suspensão. Um ser em devir, sob a força de um processo de subjetivação alheia ao ser e ao nada
numa espécie de nomadismo artista, que se reinventa, que se reengendra tornando-se, assim, o
artista de sua arte, o inventor de si mesmo, enquanto multiplicidade, blocos de diferenças. Logo,
nem criação nem Criador. Pura reinvenção. Autoprocriação. Razão nômade e desarrimo do
pensamento, isto é a derrelição, o estado de abandono, o ato de pensar como desobediência ou
transgressão, em forma de resistência à invenção gerada por um “Criador”, por um “Divino”, tipo:
“Eu nada criei, foi Deus quem me guiou”... Trata-se, pois, de revisitar todo resquício identitário que
repousa num objetivo-paradoxo: realizar-se, tornando-se uma “personalidade múltipla”, o Um
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Cf. Nietzsche. La Volonté de Puissance. Paris: Gallimard, 1995, p. 295, § 75, p. 127, § 325.
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desfeito de toda hierarquia castradora: o Um, pois, como matilha, multidão, devir com o outro em
vez de um devir como o outro.14
Enquanto em Assim falou Zaratustra, Nietzsche se preocupa em prioridade com o
desenvolvimento virtual do sujeito, na topologia do espírito – a “alma mais plena que foge”, em A
Vontade de Potência, ele tende claramente a especificar a desterritorialização efetiva do ser supremo
num tópos, ao mesmo tempo fluido e mais concreto. O espaço em questão é evidentemente: a
Europa sem fronteiras onde o indivíduo, inserido no sujeito sintético, como no cidadão
supranacional, aprende a encontrar em si o Meio Dia. Que significa encontrar o Meio Dia? Significa
pensar a filosofia também como geofilosofia, cada vez mais vasta, supranacional, cosmopolita, para
além dos Estados, europeia, oriental, em outras palavras, mais grega. Por que mais grega? Porque
o helenismo foi à primeira síntese de tudo aquilo que vem do oriente, e assim, à origem de sua alma
europeia, a “descoberta” do “novo mundo”.15
Alude-se, assim, a um continente caótico cujas energias criadoras são modeladas pelo
“querer ser diferente” dos sujeitos nômades. A Europa de Nietzsche é o campo actancial no seio do
qual ele imagina a desterritorialização do super-homem, sujeito plural que marca o continente
renovado de seus atributos existenciais fundadores: a abertura e a multiplicidade de uma
consciência descentrada, rizomática, “que foge a fim de se encontrar em um ciclo mais vasto”.16
Ao representar a consciência do sujeito como um sistema aberto “que descolonizará os
limites fronteiriços” atingindo uma irredutível “transição” para as intenções caóticas da nova
Europa, como em Zaratustra, Nietzsche percorre um duplo movimento crítico. No plano ontológico,
ele desconstrói os “postulados lógicos e metafísicos” que enterram o sujeito do pensamento
ocidental no seio de uma “substância” que não “passa pela multiplicidade das mudanças”.17
No âmbito da retomada da consciência e da experiência aloja-se uma crítica radical ao
encontro de resíduos da metafísica que persegue, ainda, a filosofia e a ciência ocidental. Pois bem,
à redução da esfera experiencial do sujeito Nietzsche opõe uma filosofia que define essa esfera como

14

Ver Nietzsche. Idem; vol. 1, p. 63-64, 239 § 145 e § 58; idem., vol. 2, p. 419 § 477 e p. 419 § 477 ; p. 127 § 325. Paris:
Gallimard, volumes. 1 e 2, 1995.
15
Ver Nietzsche. La Volonté de Puissance, op.cit. vol. 2, pp. 447 § 557.
16
Ib. Ibid.
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Nietzsche, op. cit. Vol. 1, p. 63-64 § 145.
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tópos, ou estudo do ser, plural, evolutivo, e fundamentalmente indeterminável. Em outras palavras,
ao tecer um laço sobredeterminado entre a consciência que desaparece no seio de um continente
renovado pelo caos, e uma filosofia do devir, do “incerto” e do conjuntural, Nietzsche afirma como
princípios primordiais de tal filosofia, o desejo de “ser livre contrapondo-se à moral”, e a necessidade
urgente de uma “transvaloração de todos os valores”18.
Donde o argumento, segundo o qual, se o mundo tivesse um fim, esse fim seria alcançado,
concluído. O fato de que o “espírito” exista e que seja um devir demonstra que o universo não tem
objetivo, não tem estado final. O universo é incapaz de ser. Daí a pergunta contemporânea meio
irônica, meio retórica de alguns cientistas: “Para que serve o universo? Para nada, respondem! ”19
Na perspectiva nietzschiana, este pragmatismo nomádico e experimental se articula em
torno de uma dinâmica de projeção para o exterior, mediada pela consciência que se perde em um
horizonte de alteridade. Assim, se “a vida” deve ser transformada em uma experiência daquele que
busca “a vida como conhecimento”, o sujeito nomádico deve “saber ocasionalmente perder-se,
quando quer aprender algo das coisas que nós próprios não somos” 20.
Ademais, Nietzsche ao tomar como ponto de partida a gênese de um Si
desterritorializado/reterritorializado, com suas faculdades de aprendizagens e devir- outro, pensa
uma filosofia futurista voltada para a emancipação e autorrealização. Antes de tudo, a emancipação
de um sujeito que encontra sua maior realização na busca nomádica de Zaratustra, colocando a
disjunção e o caos como categorias ontológicas afirmativas que subtendem o Si não mais exclusivo
nem limitativo, todavia, plenamente afirmativo, ilimitativo, inclusivo: “É preciso ter ainda caos
dentro de si, para poder dar à luz uma estrela dançante”. Ao mesmo tempo deixar-se, pois, afetar
por forças que cultuam a igualdade sem matar no ovo à liberdade de cada um: único, igual e singular
na diferença não hierárquica. Transformado pela linha de fuga disjuntiva dessa alma nômade,
desterritorializada/reterritorializada, o sujeito em devir pensado por Nietzsche é assim cantado por
Zaratustra:
O super-homem é o sentido da terra [...]. Eu vos rogo, meus irmãos, permanecei fiéis à terra
e não acrediteis nos que vos falam de esperança ultraterrenas! Envenenadores são eles, que
o saibam ou não [...] O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem –
18

Nietzsche, op. cit. Vol. 2, p. 343 § 235, pp. 345-346 § 246.
Idem. p. 343 § 235, pp. 345-346 § 246.
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Ver A Gaia Ciência. Tradução Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das Letras, 2001, § 324 e § 305.
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uma corda sobre um abismo. É o perigo de transpô-lo, o perigo de estar a caminho, o
perigo de olhar para trás, o perigo de tremer e parar. O que há de grande, no homem, é ser
ponte, e não meta: o que pode amar-se, no homem, é ser uma transição e um ocaso [...].
Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para
superá-lo? 21.

Paralelo à concepção pragmática da experimentação como filosofia do devir, a perda de um
Si realça a cadeia de laços seminais entre o movimento de exploração do sujeito nomádico, sua
realização existencial, e o espaço flutuante que ele projeta como a cena de sua própria realização.
Por outro lado, ao conseguir elaborar com singularidade uma cena aberta para um indivíduo
libertado de valores limitativos, ao descentrar o ego nomádico do pensamento lógico-metafísico,
ao enunciar a superação de todas as construções factícias de Si e do mundo, Nietzsche atribui ao
agente - aquele que age - a autonomia de seus gestos e desejos, concernente a proposta de inclusão
vinda do exterior, imbuída de poder, deixando a liberdade como uma bomba-relógio, como a coisa
(das Ding) de cada um. Consequência explícita de seu pensamento nômade: aquele que inclui, tem
o poder de excluir. Incluir/excluir é a dança infernal do poder. A inclusão nunca vem de outrem
isolado, mas é sempre um ato de micro ou macropoderes. A inclusão não é inocente nem neutra,
contudo, apaziguadora... Ora, o nômade é “alguém que gagueja em sua própria língua”, não
conhece a gramática da inclusão. Ele vislumbra apenas o alfabeto movediço da invenção. Mesmo
porque ele estava lá muito antes dos invasores...
Em relação ao nomadismo nietzschiano, e da questão do exílio que o tomou de muito perto,
é relevante observar que ele concebe o desenvolvimento interior do sujeito como estritamente
inseparável de sua desterritorialização efetiva no espaço de uma Europa sem fronteiras, ao mesmo
tempo em que os sem-pátria vagam na desesperança:
Nós, os sem pátria – Não faltam, entre os europeus de hoje, aqueles que possuem o direito
de denominar-se sem pátria, num sentido honroso e eminente, e a eles é esclarecidamente
recomendado a minha secreta sabedoria e gaya scienza! Pois é dura sua sina, incerta a sua
esperança, é uma proeza imaginar-lhes consolo – e de que adiantaria! Nos, filhos do futuro,
como poderíamos nos sentir em casa neste presente?22
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Nietzsche. Assim falou Zaratustra, Prólogo 3, tradução Mário da Silva. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira,
1981, pp. 29-30.
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Nietzsche. A Gaia Ciência op. cit. § 377.
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EXÍLIO NOMÁDICO/EXÍLIO ONTOLÓGICO
O homem exilado não é o homem impotente e passivo, não é o último homem, nem aquele
do niilismo reativo. Ele é Janus estranho, que se modela tão somente pela intensidade que atravessa
pulsões e instintos: o exílio ontológico não diz nada sobre a qualidade desse exílio. É aqui que
Nietzsche dá suas armas ao homem, onde ele para diante de qualquer definição daquilo que é a
deriva perfeita. Ele incita os homens a se engajarem no descaminho do exílio, a sair do porto para
embarcar, para escapar às sujeições da terra firme e do espírito pesado que sobre ela paira.
Não é outro o sentido da filosofia afirmativa nietzschiana, que esse exílio seja uma viagem,
que essa tensão engendrada pelo movimento permanente possa encontrar uma desembocadura,
uma foz. Que o homem não seja o exilado, mas se exile. A tensão do exílio encontra sua foz na
realização de um novo tipo que supere a própria ideia de “tipo”. O trajeto infinito da viagem toma
todo seu sentido, no que concerne a libertação da humanidade do exílio ontológico. Caminhos.
Bifurcações.

Todo

caminho

é

marcado

pelo

processo

vitalista

da

reterritorialização/desterritorialização. É esse o vagar intrínseco à liberdade de movimento do
próprio homem.
O exílio ontológico, definido até hoje como o desenraizamento de toda metafísica, não pode
ser completo sem que o próprio indivíduo esteja em permanente exílio de si mesmo. Se não existe
verdade do fora, não existe tão pouco a do dentro: a crítica radical do sujeito prever toda
constituição de espaços, salvo daqueles sobre os quais se repousar. A coisa é apenas uma coisa em
si, eis o sentido direto da probidade, da honestidade intelectual nietzschiana. O sujeito gramatical,
do mesmo modo que o sujeito lógico ou racional são apenas ilusões que mascaram a luta incessante
das pulsões. O movimento necessário impede toda certeza. Neste sentido, é uma astúcia, um
artifício do espírito, falso perverso mor, pretender querer fazer dos semelhantes um idêntico. Não
há espírito isento do sopro do homem, confinado em sua própria criação, por ele capitalizado na
bolsa de valores...
PÉ NA ESTRADA!
Pois bem, se para muitos se torna necessário pegar a estrada, não é por que a autoexclusão
da verdade condena à exclusão que proíbe todo habitat? Não se poderia também vislumbrar esta
errância com uma relação nova com o real, alheia à “verdade”? Não é também por que o movimento
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nômade – em que se inscreve a ideia de partilha e de separação – se afirma não como a eterna
privação de domicílio, todavia, como uma maneira-outra de residir, estadia que não nos liga à
determinação de um lugar nem à fixação a uma realidade, doravante fundada, segura, permanente?
Outra pista bastante válida, por sinal, não poderia nos levar a pensar que “o nomadismo responde a
uma reação à qual a possessão, a própria ideia de posse, de poupança, não o compraz”, pois, não dá
conta da singularidade do devir?
Blanchot:
Somente permanece a afirmação nômade [...]. Há uma verdade do exílio, há uma vocação
do exílio, e se ser judeu é devotar-se à dispersão, é que a dispersão, do mesmo modo que
convoca a uma estadia sem lugar, arruína qualquer relação fixa da potência com um
indivíduo, um grupo ou um Estado. E afasta também, face à existência do Todo uma
exigência e, finalmente, interdita a tentação da Unidade-Identidade. 23

Eis, pois, esboçado o destino da experiência limite. Errante, nômade, transeunte, cabe
observar que, em relação ao nomadismo, Nietzsche concebe o desenvolvimento interior do sujeito
– seu devir ontológico – como estritamente inseparável de sua desterritorialização afetiva, no
espaço de uma Europa sem fronteiras, como foi dito há pouco. Por outro lado, é importante salientar
as reflexões nietzschianas acerca da relação entre a vida nomádica dos “sem-pátria”, a “destruição
das nações”, a errância ou exílio como a “estadia sem lugar”.
Conforme citamos anteriormente, a referência ao “Nós, os sem pátria” é todo o sentido da
filosofia nietzschiana, de sua escrita, de seu tom e de seus desenvolvimentos. O filósofo quer
provocar, incitar a pensar o movimento. Gerar um pensamento como movimento. Agir, não reagir.
Se Nietzsche produz uma crítica radical dos espíritos pesados, afligentes é para melhor celebrar a
elevação, a delicadeza, a leveza, a dança do filósofo, a filosofia bailarina. O sentido da afirmação
nietzschiana repousa nos múltiplos convites à viagem que sua obra engrena, introduz, e que se
encarna no périplo profético de Zaratustra.
Que deseja Nietzsche com seu pensamento errante, com sua escrita calcada no exílio
dentro/fora? Nietzsche busca a qualidade desse exílio, dessa errância. Ele vislumbra o mais alto com
uma intensidade sempre nova, sempre aberta ao encontro do novo, do que não é ainda. Corpos
nômades. Amores nômades. Devires nômades. Pensamento nômade. Como diz Deleuze, Nietzsche

23

Maurice Blanchot, Maurice. L´entretien infini, Paria: Gallimard 2001, p. 184.
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é um filósofo do pensamento nômade que se alimenta de países e regiões atravessadas sem nunca
se sedentarizar, nem se comprazer com raízes ou entorpecentes identitários, confinados numa
crença patriota ou num imaginário enganador, berço do populismo delinquente e das oligarquias
sociais travestidas em democracias.
Visto que somos todos propulsados para o oceano infinito, para o deserto infinito trata-se,
de chofre, para o filósofo, se tornar viajante, mesmo quando se está parado, confinado em sua
biblioteca. As viagens são singularidades. O traço mais destacado deste instinto é extirpar-se do
rebanho, afirmar sua diferença, seu valor. Sem mágoas. Sem lamentos. A vida tranquila do
pensador em sua zona de conforto – do chinês de Königsberg – não é em absoluto a dos filósofos
pretendidos por Nietzsche. Nietzsche aspira à filosofia movediça. Ele ama correr perigo. Viver, para
ele, não é “correr perigo”? Não é se deixar abrigar na solidão artista indiferente ao barulho tagarela?
Questão tantas vezes lançada: como lidar com a solidão de um pensamento nômade, de uma
filosofia nômade? Ação galopante, em detrimento de uma propalada resposta... No pensamento
transeunte, trata-se sempre de uma solidão povoada, como Deleuze gostava de dizer. Solidão
elevada, em que uma pessoa, sozinha, pode devir uma multidão! Longe da essência ou do tédio
niilista ou da mortificação cristã propulsora da letal solidão: a letargia mortuária dos sentidos
acoplada à melancolia radical! Falaríamos, antes, da solidão como força inventiva. Liberdade e
sofrimento não são os traços singulares do super-homem: nômade entre os nômades?
A solidão como a passagem obrigatória para um maior conhecimento das coisas e de si
mesmo, é um prelúdio necessário à arte da dança e do equilíbrio. A dança do filósofo, diria
Nietzsche. A solidão é consubstancial ao “viajante e sua sombra”; é o passaporte nômade. Solto,
numa caravana no deserto ou velejando no alto mar, ele é um viajante sem estadia: é um homem
livre. Mas, atenção, embora não tenha uma habitação, uma estadia fixa, ele não é um sem abrigo,
porque tem todos os habitat da terra, dos mares e das águas salobras, como o mangue, figura
singular, rizomática, por excelência. Neste sentido, exilados e nômades serão sempre os
estrangeiros, aonde que quer que estejam... Errantes. Navegantes.
Zaratustra:
Ó solidão! Ó solidão minha pátria! Tempo demais selvagemente vivi em selvagens terras
estranhas, para regressar sem lágrimas. Ameaça-me, pois, agora, com o dedo, como
ameaçam as mães, e sorri para mim, como sorriem as mães, e diz logo: “E quem foi que, um
dia, como um vendaval, fugiu desabaladamente para longe de mim”?
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Que, ao despedir-me, exclamou: tempo demais vivi perto da solidão e, assim, desaprendi o
silêncio! Foi isto que aprendeste agora? Ó Zaratustra, eu sei de tudo: e que, no meio de
muitos, estavas mais abandonado, mais só, do que algum dia estiveste comigo!
Uma coisa é o abandono, outra coisa é a solidão. Isto aprendeste, agora! E que, no meio dos
homens, sempre hás de ser um selvagem e um estranho. Selvagem e estranho, ainda
quando eles te amem: porque, antes de tudo, eles querem ser poupados.
[...] Ó ser humano, estranha criatura! Ó clamor em becos escuros! Deixei-te, agora,
novamente para trás: para trás ficou o meu maior perigo! 24

Nietzsche desenha aqui uma destinação à viagem do filósofo, a longínqua esperança que o
futuro realizará suas promessas, que enfim o futuro não será enfartado pelo passado. O passado
deve se escusar de ser passado, deve cessar de se coagular e contrariar o futuro. Ter saudade do
futuro parece ser a grande saúde de Nietzsche, imbuído de um nomadismo que fez de seu
pensamento um extraordinário movimento, até quando parecia parado, prostrado numa solidão de
planeta ferido, em ruelas sombrias ou praças ensolaradas ou em quartos salobros de uma Europa
gelada, espaço privilegiado de suas contínuas errâncias criativas, que nutriram seu pensamento e
nomadismo-artista. O filósofo, de máscara em máscara, tem seu instinto de conhecimento sempre
contrariado pelo novo. A vida não é uma casa pacientemente construída de tijolos e conhecimentos
para abrigar o espírito ao chegar à maturidade. Todo saber adquirido é apenas uma ilusão que a
afirmação da vida caótica contradiz, mas não é uma ilusão necessária?
O filósofo do conhecimento trágico domina o instinto incontido do conhecimento, mas não
por meio de uma nova metafísica [...]. Ele sente tragicamente que perdeu o campo da
metafísica, todavia o torvelinho enovelado das ciências não pode satisfazê-lo. Trabalha para
construir uma vida nova: restabelece os direitos da arte. [...]. Então, é necessário criar um
conceito: porque o ceticismo não é um fim em si. O instinto de conhecimento, atingindo
seus limites, volta-se contra si próprio, para chegar à crítica do saber. O conhecimento a
serviço da vida torna-a melhor. É preciso, pois, querer mesmo a ilusão – nisto consiste o
trágico.25

Eis, entre tantas outras, as premissas de um pensamento nômade: não estabelece nenhuma
crença nova. É um conceito, não é uma opinião ou uma ideia. Trata-se, como diz Nietzsche, de “reter
o totalmente disperso” carregado de alegria do trágico. Alegria, força ímpar do conhecimento, para
falar como Espinosa. Ora, o que é trágico é a alegria que move os interstícios do pensamento
nômade, pensamento órfão trespassado pelo desejo e fazendo rizoma em suas andanças e
desterros.

24

Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Tradução de Mário da Silva. III, “O regresso”. Rio de Janeiro: Civilização brasileira,
1981, pp. 189-190.
25
Nietzsche. O livro do Filosofo. São Paulo: Editora Moraes LTDA, 1987 § 37.
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O Pensamento Nômade. Nietzsche: Vida Nômade ou Estadia Sem Lugar, pp. 271-286

Nunca é demais relembrar: o desejo é o sustentáculo de toda errância nômade. O “exílio”
nomádico é da ordem do desejo e da travessia do corpo sem órgãos 26 ou, ainda, como afirmam
Deleuze e Guattari, no Anti-Édipo, aqui citado de cor: “O desejo é um exílio, o desejo é um deserto
que atravessa o corpo sem órgãos, e nos faz passar de umas das suas faces para a outra. Não é nunca
um exílio individual, nem um deserto pessoal, mas um exílio e um deserto coletivo.
Nietzsche, em um de seus lampejos, nômades, escreve algo fascinante, livre, poético, em um
estilo vitalista acoplado à filosofia da manhã, ao pensamento andarilho:
Quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um
andarilho sobre a Terra – e não um viajante que se dirige a uma meta final: pois esta não
existe. Mas ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no
mundo; por isso não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada em particular; nele
deve existir algo de errante, que tenha alegria na mudança e na passagem. [...] Nascidos dos
mistérios da alvorada, eles ponderam como é possível que o dia [...] tenha um semblante
assim puro, assim tão luminoso, tão sereno-transfigurado: - eles buscam a filosofia da
manhã.27

26

Ver Daniel Lins. Antonin Artaud – O artesão do corpo sem órgãos. São Paulo, editor Lumme, 2011.
Nietzsche Humano Demasiado Humano – Um livro para Espíritos Livres. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo:
Editora Companhia das Letras, 2000, O andarilho – § 638.
27
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DANIEL LINS.
UMA
CARTOGRAFIA
MINORITÁRIA
Túlio Muniz1

Em 1999 aconteceu o primeiro Simpósio Internacional de Filosofia Nietzsche-Deleuze.
“Intensidade e Paixão” atualizou o pensamento brasileiro no séc. XX, e antecipou o séc. XXI. À frente,
Daniel Lins, Sylvio Gadelha e Alexandre Veras.
Foi pura diferença, puro Acontecimento, e, como tal, “está portanto dos dois lados ao mesmo
tempo, como aquilo que, na linguagem, distingue-se da proposição, e aquilo que, no mundo,
distingue-se dos estados de coisas. Melhor: de um lado, ele é o duplo diferenciante das significações;
de outro, das coisas” (Zourabichvili, 2004, pg.07).
Atemporal, o Simpósio teve dez edições, até 2010, em Belém, “Natureza e Cultura”. O
Acontecimento tornou-se nômade, des-dobra, ilha flutuante, local de bons encontros e alteridade.
Tal qual a obra e vida de seu principal articulador e idealizador, Daniel Lins, que, mesmo antes do
Simpósio, despontava como ‘artesão de Corpos Sem Órgãos’ (para emprestar o título de seu livro

1

Professor de História na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Jornalista profissional.
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com Artaud), como cúmplice de devires minoritários, os quais, longe de serem falas de minorias
institucionalizadas, são discursos de enfrentamento e afrontamento, e de prenúncio do novo.
O Simpósio, a partir dos múltiplos contatos de Daniel no Brasil e mundo afora, contaminou
o pensamento de maneira singular, como nunca dantes. Nas suas várias edições, reuniu em
Fortaleza, entre outros, Jacques Rancière, José Gil, Suely Rolnik, Oswaldo Giacoia, Márcia Tiburi,
Rosa Dias, Luiz Benedicto Orlandi, Peter Pál Pelbart, Laymert Garcia, Roberto Machado, Aurélio
Garcia, Charles Feitosa, Ana Godinho, David Lapoujade, Aurélio Guerra, François Zourabichvili,
Camille Dumoulié, Simone Simões, Goiamérico Felício, Sílvio Gallo, Barbara Stiegler, Anne
Sauvagnargues, Maurizio Lazzarato, Raymond Bellour...
Longe de idolatrar aos consagrados, e tampouco de ser ‘crepúsculo dos deuses’, o Simpósio
catapultou tantos outros jovens expoentes: Sylvio Gadelha, Beatriz Furtado, Thiago Themudo,
Paulo Germano de Albuquerque, Ada Kroef, Gisele Gallicchio, Leon (Leonardo Oliveira Moreira) ,
Cristian Paiva, Ada Kroef, Gustavo Costa, Peregrina Cavalcante, Marcius Lopes, Ruy de Carvalho,
Regiane Collares...
A cada Simpósio, Daniel homenageava a personalidades e coletivos – Eduardo Diatahy,
Missão Tremembé e Maria Amélia Leite, entre tantos. Uma forma de agradecer, sem culpa alguma,
o compartilhamento de territórios nômades.
Na perspectiva de Daniel, estética e pensamento – e acontecimento – são indissociáveis, e o
Simpósio e Arte se faziam acompanhar. Trouxeram brilho, em diferentes edições do Simpósio: Júlio
Bressane com o seu “Filme de Amor”; a soprano da Scala de Milão, Lina Castellanza, e seu parceiro
de vida e obra, o pianista Herbert du Plessis; o vertiginoso “De-vir”, da Cia Dita, de Fortaleza; a
esquizocenia da Cia. Teatral Ueinzz - PUC-SP e seu “Ghotam SP” (Direção: Sergio Penna e Renato
Cohen, com Peter Pál Pelbart compondo um improvável Deleuze); o multifacetado, e dos maiores
atores brasileiros, Ricardo Guilherme, e seu Teatro Radical; o tatear das páginas acridoces da
Polichinello (“revista literária: escrita, literatura, pensamento”, de Nilson Oliveira, Belém-PA); a
demolidora filmografia de Carmelo Bene; os índios Tremembé de Almofala a dançarem o Torém ; o
punk-rock da Plastique Noiar; o reggae de Andréad Jó...
Admito a injustiça de, no falhar da memória, não citar tantos outros nomes – artistas e
intelectuais. Foram às centenas, a compor uma legião sem ser rebanho.
O Simpósio, até agora limitado à décima edição, contaminou e engendrou outros tantos
‘lampejos’ (o Nietzsche-Schopenhauer, p. ex.). Juntos, o Simpósio e a obra de Daniel irromperam
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e contaminaram o pensamento acadêmico no Ceará, pensamento que tinha muito de inato e que,
com raríssimas exceções nas Ciências Humanas – sobremaneira na Filosofia – , não ‘incomodava’
nem fazia ‘mal’ a ninguém.
“Ao contrário do pensamento inato, o pensamento sem imagem, o pensamento selvagem,
bravo, arisco, associal, é explicitamente arredio ao conformismo, a algo antecipadamente
dado ou imposto por uma transcendência que desapruma o pensador como em uma luta,
em um trabalho que deve se fazer em um caso determinado, aquilo que a tradição e a
sociedade, em seus usos e abusos da memória, apresentam e impõem, donde a constatação
de Deleuze: ‘ Que é um pensamento que não faz mal a ninguém, nem àquele que pensa nem
aos outros?’” (Lins, 2012, pg. 21)

Qual um Prometeu na contra corrente da ira dos deuses, mesmo bem antes de se dedicar ao
Simpósio, Daniel tratava de trazer à luz obras de pensadores do Ceará que não tinham a merecida
relevância. Assim nasceu a coleção OUTROS DIÁLÓGOS, que publicou, em editoras nacionais,
dezenas de dissertações e teses produzidas no âmbito da academia cearense e que ganharam
visibilidade nacional. Prenhe de pensamento represado, a província paria monstros: Meize Lucena,
Regis Lopes, o ‘Torém’ de Gerson de Olyveira Jr., Alexandre Barbalho, Frederico Neves, Ilnar de
Sousa, Auxiliadora Lemenhe....
A partir de 1998 e até 2000, a OUTROS DIÁLOGOS publicou cerca de 40 volumes. Nunca o
Estado do Ceará promoveu a publicação simultânea de tantas obras. Paradoxo: foi sob Tasso
Jereissati (PSDB) – via Paulo Linhares, e Nilton Almeida na Secretaria de Cultura. Nenhum outro
governo, sobretudo os de esquerda ou centro-esquerda – e eis o porquê do ‘paradoxo’ –, empenhouse em promover pensamento que extrapolou as fronteiras regionais e enredou-se com o
pensamento nacional.
Transversal, interdisciplinar, pós-estruturalista, pouco importa os adjetivos que lhe sejam
aplicados, a obra e a trajetória de Daniel Lins é tudo e nada disso; está pra um mais além. Talvez
rizoma, talvez devir, sejam o que melhor definam sua obra, sem, contudo, contê-la.
Longe de ser indizível, muitas vezes a obra de Daniel foi mal-dita, por quem insistia em tê-la
por mal-compreendida, sendo igualmente mal-combatida por ‘novos padres’ que idolatram suas
filiações teóricas e sacralizam personagens. Não foram poucas as insinuações sub-reptícias de que
Daniel visava o poder institucional.
Logo ele, que chegou a declinar convite para assumir a Secretaria de Cultura de Fortaleza,
em 2008?
Logo ele, percursor de Deleuze que, segundo Roberto Machado, “era alguém solitário,
distante das disputas acadêmicas e da luta pelo poder na instituição em que se encontrava. (...)
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Também era alguém vinculado a lutas concretas que ultrapassavam os muros da Universidade,
comprometido com questões que o mundo ainda vive na atualidade” (Machado, 2015, pg. 01).
Deleuze em Daniel Lins, Daniel Lins em Deleuze...
Logo ele, surfista da imanência, proponente da “Universidade do Surf”2 –a única da qual,
talvez, coubesse vir a ser reitor....
Aos mal-combates que ‘falsos perversos’ lhe tentaram impor, Daniel rendeu-lhes tributo algum.
Sábio – o sábio evita o perigo, diz Epinosa, na Ética –respondia, tal qual ‘máquina de guerra’, com
atuação na mídia (ver adiante), e com promoção de novos e bons encontros, nos quais eclodiram
importantes características da sua atuação3 acadêmica, onde vida, arte e cultura compõem ‘mil
platôs’.
“Nossa inteligência não é feita em primeiro lugar para pensar, mas para agir” (Lins, 2012,
pg.20). Foi pensando e agindo assim que Daniel gestou acontecimentos fora do Simpósio, pelos
quais pudemos dialogar, na Universidade Federal do Ceará (UFC), diretamente com “o Corpo” de
David Le Breton; com Zed, um dos produtores de “Os três últimos dias de Fernando Pessoa”. No
palco do Teatro José de Alencar, em 2000, Daniel agenciou a passagem inesquecível da presença
etérea e real de Carlotta Ikeda e sua Companhia Ariadone (França).
Com Daniel, experimentamos e gozamos a própria “Estética como Acontecimento”, título
de um de seus livros recentes.
PEDAGOGIA RIZOMÁTICA
Daniel não se limita à escrita meramente teórica, que não se materializasse em prática,
ação, ato-ação. Seu MANGUE’S SCHOOL OU POR UMA PEDAGOGIA RIZOMÁTICA, inspirou e
sustentou propostas de reforma da prática pedagógica na rede municipal de ensino de Porto
Alegre (RS), e, a posterior, a tentativa de se estabelecer em escolas do Ceará uma “escola
rizomática” (Lins, 2005), que desencadeie um tipo de “Devir-pedagógico e sentidos bárbaros”
(idem), e onde se possa
cultivar, como experimentos e não como normas ou modelos, os sentidos bárbaros não
ainda domesticados, e não apenas as significações ou os significados ordenados – aquilo
que é, a saber, uma série significada, e aquilo que deveria ser, isto é, uma série significante
–, pensados de antemão, triturados e servidos como potinhos requentados às crianças e
aos alunos, quase sempre alheios, porque criativos, a todo processo pedagógico

2
3

Ver Lins, Daniel , artigo “O Havai é aqui!”, Fortaleza, jornal O Povo, Fortaleza, p. 7, 11/10/2009.
Em se tratando de Daniel, talvez se faça preciso inventar uma nova palavra: ato-ação.
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ancorado no triângulo do desejo niilista: papai-mamãe-bebê! Experimentar, mas nunca
oficializar (uma minoria, uma vez oficializada, torna-se uma maioria) ou impor, como
modelo esta ou aquela pedagogia, porém contaminar os processos pedagógicos com
‘costumes bárbaros’ (Lins, 2005, pg.1239).

FOTOGRAFIA
Concordando com Guattari quando ele afirma que “ninguém está dispensado de jogar o jogo
da ecologia do imaginário” (Guattari, 1991, pg. 42), é preciso alargar as maneiras de se exprimir. Para
chegar a tal platô, a escrita de Daniel se mune de imagens, é composta de corpo, corpos-imagens,
como nas Exposições Fotográficas da "Série Corpo sem órgãos”: “A época em que o homem era um
vegetal” (Centro Dragão do Mar, Fortaleza, 2012) e “A escrita sem rosto” (Centro Cultural BB, Belém,
2013).
As fotos falam...
Algumas fotografias expostas em Belém, 2013, e Fortaleza, 2012
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MÍDIA: JORNAL E TV
Crítico à superficialidade de uma compreensão de mundo baseada no senso comum própria
da ‘cultura jornalística’, que é tão rasa quanto vasta, Daniel não se eximiu de inserir-se na mídia
eletrônica e impressa.
Por mais de duas décadas ocupou espaço, semanalmente, nas páginas do jornal O POVO,
donde surgiram artigos-combates, alguns que se transformam em livro, como “Ayrton Senna. A
imolação de um deus vivo” (1995). Em “O Dedo no Olho: micropolíticas do cotidiano” (AnnaBlume,
2000), consta uma coletânea de artigos seminais publicados por ele em O Povo, entre 1994 e 1999.
Considerando que seguiu por mais década e meia a escrever periodicamente no mesmo espaço, há
muitos outros “Dedos nos olhos” a serem compilados.
Daniel foi aluno, parceiro e amigo de Pierre Bourdieu, um crítico severo ao discurso televisivo
enquanto meio de opressão simbólica4. Contudo, destemido e despido de qualquer má-consciência
de si, Daniel aventura-se, sem deslumbramento, a participar, produzir, fazer curadoria de programas
de televisão, seja em emissoras ‘minoritárias’ de Fortaleza (TV União, TV Ceará, TV O POVO, TV
Diário), seja em ‘grandes vitrines’, como a TV Cultura e seu Café Filosófico, nos quais atuou como
palestrante ou curador em várias edições, ainda não transcritas, tampouco transformadas em livro.

Entrevistado pela revista Cult em 20095:
“Pergunta: O que você pensa da aproximação entre os intelectuais e a
mídia? Você acha que esse diálogo é possível no Brasil?
Resposta:
“ […] Acredito no diálogo, mas não sei se os intelectuais, consagrados ou
não, estão muito preocupados com a exigência da mídia a seu respeito.
Frequento uma “elite intelectual” bastante ampliada, nunca ouvi nenhum
desejo de mídia. Diálogo sim, pretensão e imposição nunca! Sinceramente,
esse problema diz respeito muito mais à mídia que aos intelectuais. Eu
dialogo bem com a mídia, gosto desse ambiente, sinto-me gratificado e,
raramente, ‘censurado’ ”.

4
5

Ver BOURDIEU, Pierre, Sobre a Televisão, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1997.
Edição n° 137, de julho de 2009.
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E das poucas vezes que o foi – censurado, em 2008, abordando o suicídio –, o ex-seminarista
respondeu com a elegância sutil e perspicaz de um fradinho do Henfil, publicando, em substituição
do texto censurado, uma receita chinesa de pato laqueado.
Quem viver, lerá...

O Fradinho Baixim, de Henfil (1944-1988).
ÚLTIMO PLATÔ
Averso ao culto e à idolatria, Daniel escreve acerca de personagens diversas como um tipo
apaixonado iconoclasta: ama e desconstrói em simultâneo, para e compor – com eles e não sobre
eles – sentidos que estão num mais além: Lampião, Airton Senna, Hildegard, Artaud, Sila, Clarice
Lispector, Bob Dylan – cuja “Liberdade que Canta”, no prelo, é o lançamento do ano deste 2017.
“Lampião, o homem que amava as mulheres”, é expoente de tese original da ‘revolução nas
relações de gênero’ no Brasil. No cangaço, homens cosiam, mulheres atiravam - e matavam -,
derivando daí uma outra estética, proveniente de

“confusão e convulsão dos signos,

numa estética de paroxismo e de rebeldia”, alterando

a “política do macho, da dominação

masculina”, na qual “o que permanece lamentavelmente ignorado é a história do machismo e da
masculinidade, muito tipicamente assumida como normal e por isso, normativa, não problemática”
(Lins, 1997, pg. 80).
Ao pensar/escrever, Daniel não eclipsa suas personagens. As conduz a duplos movimentos,
desterritorializantes / reterritorializantes. Com elas contraí núpcias, e delas revela um profundo que
está à flor da pele – “A pele de Anna” (Anna Maria Maiolino).
Sua escrita, cuidadosa e bailarina, é também um soco no estômago, dinamite, ‘dedo no olho’,
de um tipo nietzscheana-epicurista: desconstrução e cuidado de si.
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Ler Daniel é ver transbordar não apenas tinta dos impressos ou pixels digitais das telas, mas
também alegrias, vendavais, náuseas, vertigem. É sentir odores, secreções, sabores, sem, contudo,
delirar ou perder a ternura e o sentido, jamais.
Pensar com ele “sabe muito bem”, para dizer à moda portuguesa – o Portugal, que ele guarda
em seus bons afectos – quando algo nos agrada ao ser saboreado, degustado. A analogia é
apropriada para igualar ‘saber’ e ‘sabor’ em se tratado de obra eclética como a de Daniel que, seja
em seus escritos, seja na cozinha, transita, baila ao redor do fogo com desenvoltura de quem
consegue ir do foie gras à galinha à cabidela, da cachaça – as mineiras, vez em quando uma Ypioca –
a um Medoc. Quem já esteve em banquetes platônicos organizados – e cozidos – por Daniel me
entenderá; quem não esteve, jamais recuse a um convite seu. Mas, cautela. Ecce homo: Daniel segue
os preceitos nietzscheanos de manter um corpo reto e de não envenenar o sangue com álcool em
excesso.
Lê-lo é um anti-eterno retorno, é ir além da representação, é chegar a territórios transfronteiriços, à maneira de Kathibi. É navegar em ilhas flutuantes, Speranzas tournierianas. É
experimentar o ‘esquecimento ativo’ em oposição ao ressentimento.
Anti-romântica, sua obra é para iniciantes e iniciados. Se de um lado dispensa ‘coração’, por
outros exige fígado, glândulas, quando, por exemplo, aponta a ‘escrita masturbatória” de Artaud,
“espécie de encarnação de uma escrita crua, regada pelo sangue, pela saliva, pelo excremento:
escrita fecal. (...) Fecalidade que não atesta o amor pela escatologia, mas a negação de uma
ontologia centrada no identitário, no Uno, no Absoluto” (Lins, 1998, pg. 07).
Daniel, quando aparenta chafurdar rumo à lama, nos adentra numa câmara repleta de
pérolas. É ele o próprio “Provérbio” de Nietzsche em “A gaia Ciência”:
“Áspero e suave, grosseiro e fino,
Familiar e estranho, impuro e puro,
Encontro de loucos e prudentes,
Tudo isso sou e quero ser,
Simultaneamente pomba, serpente e porco”.
(Nietzsche, A Gaia Ciência, pg. 20).

Este breve comentário acerca de Daniel e sua obra – ele próprio é o melhor da sua obra – é
passional não por ‘propósito’ ou ‘intenção’, mas por afecção, por afeição, uma declaração de amoramigo. E para não perder mais uma oportunidade de agradecer ao autor que está entre os mais
citados – o segundo, depois de Boaventura Santos – em minha tese de doutorado, um ensaio
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histórico sociológico no campo dos estudos pós-coloniais, no qual uma obra transversal como a de
Daniel é interlocutora pertinente, rara e cara6.
Se há um sentimento que para sempre terei para com Daniel, para além da amizade, é o da
gratidão, por ter-me ensinado, e a tantos outros, a dançar na beira de muitos abismos, à maneira de
Nietzsche e de um Crusoé de Tournier.
Se até Daniel já sabíamos pensar, com ele aprendemos, também, a voar.
Daniel, meu amigo, meu irmão que o acaso engendrou – “o acaso também produz devir”,
disseste tu, em algum platô –, um brinde, um beijo.
“É nóis!”.
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NOMADISMO,
PENSAMENTO,
LIBERDADE
Alessandro Carvalho Sales1

RESUMO: O texto expõe algumas das relações entre nomadismo, pensamento e liberdade,
inquietações e temas expressados na obra de Daniel Lins, sobretudo a partir de um recorte que
circunscreve suas apropriações de Artaud, Deleuze, Guattari, e de Deleuze/Guattari.
PALAVRAS-CHAVE: Daniel Lins. Nomadismo. Pensamento. Liberdade.
Nomadism, Thought, Freedom
ABSTRACT: The text exposes some of the relations between nomadism, thought and freedom,
concerns and subjects expressed in the work of Daniel Lins, especially according to an approach that
circumscribes his appropriations of Artaud, Deleuze, Guattari, and Deleuze/Guattari.
KEYWORDS: Daniel Lins. Nomadism. Thought. Freedom.
Para existir basta abandonar-se ao ser
mas para viver
é preciso ser alguém
e para ser alguém
é preciso ter um OSSO,
é preciso não ter medo de mostrar o osso
e arriscar-se a perder a carne.
(Antonin Artaud)
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Como os nômades habitam? Segundo Deleuze e Guattari, os nômades habitam um espaço
que poderíamos chamar de espaço liso, não quadriculado, aberto e multidirecional, uma espécie de
deserto, ao passo que os sedentários habitam um espaço já anteriormente demarcado, préconcebido e pré-fabricado, já devidamente modelado, espaço que chamaríamos de estriado. A
distância entre o liso e o estriado, porém, diz respeito, sobretudo, à distância entre espaços de
pensamento, entre, digamos, dois espaços mentais. Assim, o nômade e o sedentário não pensam
do mesmo jeito, não estão no mundo da mesma maneira, constituindo modos de vida bem
diversos.2
Nesse sentido, talvez possamos inverter a proposição. Mais que habitar, o nômade é tomado
ou habitado por um espaço mental desértico, sem grandes fronteiras nem referências, ainda não
totalmente tomado por modelos prévios. No entanto, é fato que nosso pensamento mais parece
funcionar como um prolongamento do Estado, é por ele marcado, esquadrinhado, fixado: eis o
sedentário. O pensamento está aí disposto em conformidade a um espaço que o Estado nos impõe,
como se houvesse uma contiguidade, um sequenciamento, entre nosso espaço mental, os espaços
em geral (o da casa ou da cidade, por exemplo) e o espaço que o Estado organiza. É uma linha franca,
sem interrupções, em função da qual o espaço mental termina por ser uma filial estatal, e em sua
superfície se inscrevem as mais características formas de gerir, normatizar, coibir... De outra
maneira, o pensamento, nesse caso, simplesmente obedece e assente às estrias, às geometrias
estatais. É preciso dizer que, muitas vezes, dispomos um Estado na cabeça, com sua estrutura rígida
e pesada, pouco móvel.
O que seria, pois, um pensador nômade? Como se deixar habitar por um pensamento sem
Estado, que combate e avança diante de toda sorte de limites e fronteiras? O prolífico filósofo e
escritor Daniel Lins não à toa é apontado como um nômade – mas como enxergar alguns dos
contornos de seu nomadismo singular?
Um signo forte de seu nomadismo, ao que nos parece, é expressado em sua relação
inequívoca com a figura de Antonin Artaud e de suas investigações em torno da noção de um corpo
2

Claro, tal contexto pode se complexificar: “O espaço liso não pára de ser traduzido, transvertido num espaço estriado;
o espaço estriado é constantemente revertido, devolvido a um espaço liso.” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 192).
Contudo, seguem ainda os autores: “Num caso, organiza-se até mesmo o deserto; no outro, o deserto se propaga e
cresce; e os dois ao mesmo tempo. Note-se que as misturas de fato não impedem a distinção de direito, a distinção
abstrata entre os dois espaços” (ibidem).
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sem órgãos, provocação originalmente mobilizada pelo poeta, ator e dramaturgo francês, e
retomada em trabalhos de Deleuze, ou de Deleuze/Guattari. Gostaríamos inicialmente de tomar
aqui não apenas o texto Antonin Artaud – O Artesão do Corpo sem Órgãos (Ed. Relume Dumará,
1999), mas também o livro Estética como Acontecimento – O Corpo sem Órgãos (Lumme Editor,
2012).
É que, neles, Daniel Lins dá a ver incisivamente algumas das direções de seu combate, na
medida em que se trata de desmontar certa imagem do pensamento ocidental. Vejamos: “Ao
contrário de um pensamento inato, o pensamento sem imagem, o pensamento selvagem, bravo, arisco,
associal, é explicitamente arredio ao conformismo, a algo antecipadamente dado ou imposto por uma
transcendência.” (2012, p. 21, grifo do autor) Tudo se passa como se a ideia de corpo sem órgãos
enfeixasse e desse a ver a força desse pensamento sem imagem, em contraponto a um certo
inatismo do pensamento, tomado em seu voluntarismo e em sua boa vontade, em seu exorcismo
permanente quanto ao problema do erro, em sua fixação quanto à condição de um método capaz
de expurgar o corpo e suas paixões para que assim, supostamente, seja possível pensar de maneira
adequada ou correta. De outro modo, é preciso que o pensamento seja forçado a pensar, segundo a
violência de um signo capaz de retirá-lo de seu torpor voluntarista, para além da paranoia quanto à
ideia de erro, assim apostando no corpo como aliado e consoante o estatuto de suas virtualidades
sensíveis. Afirma Lins: “A violência para enfrentar o pensamento determinado, a imagem dogmática
do pensamento; a violência, pois, como potência positiva, como uma vontade de tudo; uma
potência que encontra sua força inventiva no arrombamento” (2012, p. 20, grifo do autor). Entre
outros escritores, foi através do binômio Artaud/Deleuze que nosso autor inventou um lugar no qual
é possível pensar, aí erigindo alguns dos caminhos de sua obra, como se, nesse espaço singular,
encontrasse meios em função dos quais pudesse encaminhar e desenvolver a contento, ao seu
modo, a questão kantiana: Que significa orientar-se no pensamento?
Por essas direções, o combate de Lins, se tem como alvo o ultrapassamento de certa imagem
dogmática do pensamento, é indissociável de uma perspectiva capaz de dobrar o ordenamento
moral das coisas. Numa palavra, um outro inimigo é tornado patente: o juízo transcendente
responsável precisamente por esse ordenamento moral. Dessa maneira, sua produção se deixou,
por exemplo, atravessar por inumeráveis intercessores minoritários, muitas vezes à margem da
Filosofia. Lins buscou dar dignidade ou cidadania filosófica a temas como o alcoolismo, o cotidiano,
o futebol e o esquecimento; a espaços como o mangue, o sertão, os quilombos, o nordeste; a
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problemas instaurados a partir de figuras como Lampião e Ayrton Senna. Para ele, tudo isso é capaz
de instigar a filosofia, de engendrá-la, de produzir pensamento.
“Por que é tão importante escapar ao juízo?”, indaga ele em um outro trabalho (2004, p. 66).
Justamente porque será razoável não se sujeitar à ilusão de qualquer tipo de Verdade última,
unificadora ou absoluta, pois isso nos aloja em um jogo de submissão cujo preço maior não é outro
senão o de nossa própria liberdade. O juízo esvazia o mundo de sua diversidade sensível, de seus
afetos mesmo, em nome finalmente de uma ficção, certamente benquista, claro, pelos Poderes.
Esse problema, o autor o encarou no livro Juízo e Verdade em Deleuze.3
Uma vez em combate com o juízo transcendente, uma vez que se trata de dar um fim ao
juízo,4 resta a Lins encontrar meios e critérios em função dos quais seja possível levar a termo uma
avaliação imanente dos casos e contextos. Mas como avaliar? O que pode ainda ser critério?
Perscrutar o movimento dessas interrogações, avançar nessa problematização, isso nos leva
novamente a Artaud e ao corpo sem órgãos (CsO). Temos aqui uma pista:
Deus nos modelou um organismo, muitas outras coisas nos fazem um organismo, cabe-nos
agora desestruturá-lo. Desfazer o organismo para encontrar uma vitalidade que não
depende dos órgãos (...). Procurar seu CsO é desejar uma vitalidade: cuidado de si e das
possibilidades dos corpos, preocupar-se com as maneiras de afetar e de ser afetado (LINS,
2004, p. 74).

Percorrendo sua obra, é marcante o quanto o autor não hesita em levar a termo uma força
crítica implacável, uma crítica aguda, no melhor estilo nietzscheano. E o motor dessa crítica é uma
leitura vitalista ou, se quisermos, clínica, na medida em que ele parece o tempo todo buscar detectar
e valorizar os lugares de pensamento nos quais há passagens de vida, devires em processo, conexões
indomesticadas com um fora imanente. Marquemos ainda a especificidade desse vitalismo –
profundo, impessoal e, em certo sentido, transcendental –,5 incapaz de se coadunar com os
pressupostos de qualquer ideal hegemônico ou dominante de saúde.
Nesse sentido, tudo se passa como se Lins se apropriasse da seguinte questão, colocada por
Deleuze: “Qual saúde bastaria para libertar a vida em toda parte onde esteja aprisionada pelo

3

Afirma Lins: “(...) a filosofia de Deleuze é um ateísmo libertador, como o de Nietzsche. Uma maneira de terminar com
a moral” (2004, p.66).
4
Remetemos aqui o leitor ao texto “Para dar um fim ao juízo”, de Deleuze, na coletânea Crítica e Clínica (1997). É um
texto de referência para Daniel Lins e no qual Deleuze faz uma de suas confrontações diretas com a problemática do
juízo, ora colocado em contraponto a proposições de Nietzsche, Lawrence, Kafka e Artaud.
5
Transcendental pois implicado nas condições complexas de um campo transcendental ainda sem sujeito nem objeto.
Quanto a esse vitalismo singular, cf. o último trabalho publicado por Deleuze, Imanência: uma vida... (2016), bem como
o texto “A literatura e a vida”, na coletânea Crítica e Clínica (1997).
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homem e no homem, pelos organismos e gêneros e no interior deles?” (1997, p. 14) Ou ainda, como
se ele buscasse problematizar, exaustivamente, a seguinte fórmula, também de Deleuze: “O afeto
como avaliação imanente, em vez do julgamento como valor transcendente” (1990, p. 172). Tratase, pois, de praticar insistentes exercícios de cartografia nos quais se solicita uma apurada
sensibilidade aos signos e forças imanentes em questão, para sopesar e descrever, sempre caso a
caso, essas visões e audições, provendo-lhes linguagem e empenhando-se também por fazê-las
proliferar, relacionando-as, ampliando-as, inusual sintomatologia como empreendimento de uma
saúde imprevista.
Notemos ainda o quanto os apontamentos aqui exibidos fazem-se indissociáveis de uma
certa teoria da leitura e da escrita, desde que circunscritas numa espécie de antimetodologia. Leitura
e escrita são atos que ganham valor, para Lins, sob o ponto de vista de uma prática rizomática (cf.
LINS, 2007 e 2008), já que, se os métodos convencionais de leitura e produção de texto fazem apelo
a toda sorte de formalismo como regra de base, muitas vezes lhe esterilizando as singularidades –
pois desbastadas ou postas a reboque sob o jugo de formas e interpretações prévias, exteriores –, é
mais interessante, de outro modo e em todo caso, encontrar e potencializar os vínculos entre os
princípios estruturantes de um texto com os elementos informais que lhe são imanentes, ativando
uma leitura/escrita em intensidade, na condição então de uma experimentação, inclusive porque
ficaria assim facultado o espaço ideal de uma relação afirmativa entre o rigor e a criação.
A ideia de rizoma, tomada de empréstimo a Deleuze, não pode deixar de ser cara a Lins. Mas
rizomatizar não nos faz retomar a tessitura nômade? Falávamos do nômade como aquele que,
desimplicado dos aparelhos estatais em geral, é atravessado por uma extraordinária potência de
mobilidade: o nomadismo, aqui, não tem a ver com deslocamento físico, mas intensivo. São
velocidades de pensamento. Nomadizar é encontrar meios para liberar o pensamento de sua formaEstado, de sua forma-árvore, de sua forma-homem, engajando-o em máxima velocidade e em
perspectivas inesperadas.
É assim finalmente que Daniel Lins nos mostra o que pode o prefixo trans, cujo vigor localizou
especialmente em suas leituras de Guattari.6 Levando ao limite e arrastando as fronteiras – seja

6

Cf., por exemplo, o texto “A transversalidade”, presente na obra Psicanálise e transversalidade: ensaios de análise
institucional (2004), de Félix Guattari. Sobre o assunto, em Estética como acontecimento – o corpo sem órgãos, afirma
Lins: “No fundo, que diz Guattari ao propor o conceito de transversalidade? Todo conceito novo, a novidade, aquilo que
não se sabe de antemão, ao eclodir em alguns campos repercute alhures, sob outras formas. Cada campo tem sua
especificidade (...) mas todos reagem à aparição de um novo conceito.” (2012, p. 23)
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entre disciplinas, entre espaços, entre autores, entre culturas, assim lhes propondo um jogo
permanente de contaminações recíprocas –, mostrando ainda o quanto temas e objetos inusitados
são capazes de mobilizar e se conectar com a filosofia, dessacralizando-a numa reversão
metodológica que nos conduz ao coração mesmo de uma contemporaneidade tornada nossa,
conseguiu nos propor o valor de um salto e de uma seminal ideia em filosofia: passar da
epistemologia ao pensamento é algo que nos compromete em uma viva experiência de liberdade.
Não é pouca coisa.
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UMA ESPREITA,
UMA SUSPEITA....
UMA ABERTURA
Ruy de Carvalho1

Debilitado, achando que havia contraído aids, Foucault, segundo Daniel Defert, “não pede
nem recebe nenhum diagnóstico”, mas dirigia aos médicos a pergunta: “quanto tempo de vida me
resta?” Nestas condições é que as aulas no Collège de France, de 1º de Fevereiro à 28 de Março de
1984, são ministradas a um auditório lotado. Foucault morre em 25 de Junho deste mesmo ano.
Sócrates, Platão e os cínicos, vida e morte, escavação de um sítio, de leitos soterrados de um
tortuoso rio que aprendemos a chamar de Filosofia. Vemos nascer neste ano duas grandes tradições,
duas formas de vida, duas tarefas: a “experiência metafísica do mundo” e a “experiência históricocrítica da vida”. Nada de dualismo ou mútua exclusão aqui, mistura, encontros em que uma nova
gaia ciência vê o arrebol de uma aurora. Vamos!
Foucault nos mostra, seguindo as pegadas da parresia, como a “experiência metafísica do
mundo” e a “experiência histórico-crítica da vida” poderiam ser consideradas “dois núcleos
fundamentais na gênese da experiência filosófica europeia ou ocidental”. Duas maneiras de pensar,
de viver, de relacionamento consigo e com os outros, com os dirigentes de Estado, com as
assembleias, com as escolas e academias mas também e sobretudo com a alimentação, com a
vestimenta, com o corpo. O que ensinavam e como viviam aqueles que chamaremos de metafísicos?

1

Professor Adjunto de Filosofia na Universidade Estadual do Ceará (UECE).
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O que ensinavam e como viviam aqueles que aceitaram ser chamados de Cães e que, por meio de
uma torção, acabaram por dignificar o epíteto injurioso? É à e com coragem que Foucault dedica o
restante de suas forças, inclusive físicas, para nos mostrar como, na antiguidade, a fala franca e
corajosa dos filósofos assumia duas formas que, lentamente, forjarão as duas tendências
incorporadas pelas filosofias subsequentes. Generosidade de Foucault, coragem diante da morte,
mas igualmente recusa da clandestinidade, do isolamento auto-complacente e auto-piedoso. Não
retomarei o texto. Mas não estaria nesta “experiência histórico-crítica da vida” uma das nascentes
do rio Daniel Lins? Não poderíamos ver aí o atrito das placas cujo movimento de acomodação e
choque provocaria alguns abalos císmicos, como os Encontros Nietzsche-Deleuze? Pistas, indícios,
invenção também, erro, certamente, mas nada disso importa muito aqui. Uma pequeníssima
experiência de pensamento, isso é tudo que tenho condições de fazer agora.
Daniel nos pergunta, em Estética como acontecimento. O corpo sem órgãos, quando se
confronta com a difícil questão de “como ultrapassar o racionalismo metafísico” : “como advir a
pensar sem reificar a consciência, ou sem oscilar no empirismo cético?” Minha sugestão/intuição
seria: cinicamente. E, sem oscilar no “empirismo cético”, diria: ceticamente. Seria isso, também isso,
que Daniel fez e faz? O contexto em que a pergunta é feita trata das filosofias de Deleuze, Guattari
e Simondon, acerca do problema do devir, da individuação, mas também do corpo sem órgãos e de
estética como acontecimento. Aparentemente, nada que lembre muito cinismo ou ceticismo. Num
outro contexto, ainda com Deleuze, e Nietzsche, claro, sobre o tema do devir, ele afirma: “pensar,
dançar são produções marcadas pelo risco, pelo perigo, pela audácia cujo traço maior é a força
imperceptível do equilibrista, do dançarino, do filósofo, sempre em devenir;....a primazia da
indeterminação sobre um propalado começo ou determinação.” Não vou me alongar, vocês
conhecem os textos de Daniel. Encontro, choque, risco, polêmica, escândalo, atitudes agenciadas
naquilo que marca sua filosofia enquanto uma experiência histórica e teorética, por um lado; matriz
que tem Nietzsche e Deleuze como intercessores, mas sobretudo aquilo que Badiou chama de a
“aventura da filosofia francesa no século XX”; porém, por outro lado, trata-se de uma experiência
que também é de vida, feita não apenas com discursos, teorias, doutrinas, mas sobretudo
artisticamente, com atitudes, aberturas e vivências. Mas haveria um silêncio eloquente, que grita,
talvez. De onde o silêncio de Foucault e Deleuze em relação a Montaigne? Quem silencia? Quem
sabe seja, simplesmente, mais um caso de ignorância minha! Mas Montaigne não seria um dos
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grandes a iluminar os nós e os cafundós da sisuda questão do autor e de suas máscaras? Não seria
ele um dos grandes pensadores políticos da dita modernidade? E a servidão voluntária, que pensar,
dizer e fazer com ela? Silêncio francês pós 68! Frequentou-se Montaigne na saideira de Nietzsche e
Deleuze!? Após essa embriaguez, não seria revigorante um caldo cético?
Em O devir-criança do pensamento, no artigo “Heráclito ou a invenção do devir”, Daniel
começa como se estivéssemos a muito tempo conversando: “Filosofia do combate e da harmonia,
do devir e do eterno retorno, filosofia da vida e da catástrofe”. Temas nietzscheanos, sem dúvida,
mas igualmente cínicos. Temas esses sempre presentes na obra de Daniel. Um pouco mais à frente,
chega a vez da andança, da errância andarilha, ainda uma vez Nietzsche, agora na companhia de
Heráclito: “A errância não é ainda uma verdade? Uma verdade sim, mas andarilha que, no estilo
heraclitiano, desenvolve-se como pura travessia. Uma verdade navegante”. Mas Nietzsche, como
nos lembra Foucault, mas também Niehues-Pröbsting, afirma numa carta a Georg Brandes, de 20
de Novembro de 1888, sobre o Ecce Homo, que este deve ser tomado como um “cinismo que irá se
tornar importante para a história do mundo”. Desde a conclusão dos estudos em Leipzig, os cínicos
parecem ter sido intercessores de Nietzsche, que elabora um projeto intitulado: “Pessimismo na
Antiguidade (ou o Resgate dos Cínicos)”.
Parece-me que a crítica à moral por meio da criação de novas formas de vida, o trabalho na
formatação de um estilo, ao mesmo tempo gestual-ritualístico e retórico-literário e, sobretudo o
compromisso inarredável com a “desfiguração da moeda” , que em linguagem deleuziana diz-se
roubo, gagueira, a grandeza do menor (literatura menor, etc) marcam a trajetória de Daniel. As
famosas reversões, inversões, perversões do platonismo não são fundamentalmente obra dos
cínicos...? Precisamos esperar por Nietzsche e Deleuze, para isso? E isso não seria expressão teórica,
mas igualmente vital, de desfiguração da moeda? Não foram, por outro lado, os céticos, os
precursores do “eu preferiria não”, que respira com Bartleby? E a farmacopeia cética, seus tropos,
mas também suas vidas no esforço de redução ao mínimo do dogmatismo, não estariam, também
em Nietzsche, como se fez a tempo o balancete de dívidas em relação ao ceticismo, presentes como
uma espécie de segunda natureza? E de onde viriam as críticas à representação e ao dogmatismo,
sem as quais, parece-me, a filosofia de Daniel nem sequer começa? De Nietzsche e Deleuze, claro,
mas....não foi isso que retirou os pirrônicos do boteco: a impaciência com a insistência estóica na
representação? E os cínicos, não aprendemos com eles, na esteira de Sócrates, mas com as
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diferenças postas por Foucault, que filosofar exige, entre outras coisas, fazer do próprio corpo
campo de batalha? Eu disse acima: pistas, indícios, odores! Não vi o lobisomen, mas escutei o
barulho (como no causo contado por um psiquiatra amigo). E o estilo, estilete, espora, como lembra
Derrida, não era assim que se paramentava Lampião? Não é assim que se apresenta o filósofo
sertanejo: língua estilete, bota, esporão? Ainda Derrida: não se trataria igualmente, nesta tradição,
de um “dar-tomar, do dar-guardar, do dar-danar, do golpe de dom.”? Quem inventou a brincadeira
do desvelamento como velamento? Do esclarecimento como dissimulação? Hildegard von Bingen?
Ei!
E O último copo? Poderia eu falar dele? Daniel pergunta e responde: “Real, o alcoólatra?
Demasiadamente real. Seu tempo é jogo, é combate. Combate? Sim, um combate não direcionado,
um combate que é movimento, inclusive quando está parado, marcado por um devir-ilimitado
provido de uma rebeldia peculiar, rebeldia da calma. Sempre em combate, sempre contra a guerra.”
Que distância da metafísica doutrinal da representação! Daniel, novamente, pergunta e responde: “
que pode a representação em relação ao alcoólatra e à escrita? Nada.”
O álcool e o alcoólatra como excesso, como estrangulamento das margens de manobra da
significação. Alcoólatra como devorador de si mesmo, autofágico, cultor da insignificância. E o que
dizer da delicadeza silente que costura todo o livro: a amizade? Não reencontramos aqui nossos
cínicos? Não seria o filósofo-alcoólatra-cínico uma certa materialização de uma natureza idiota,
surda e muda, que não aponta nem quer dizer nada, impossibilitada de sonhar com uma
sobrenatureza redentora ou com uma utopia salvadora? Novamente a ascese; Foucault sabia, viveu
e disse. Sempre se exercitando, belicoso, às vezes marcial, não reconhecem o retrato? Não nos
falava Foucault que o cinismo desempenha o papel de “espelho quebrado para a filosofia antiga”?
Quando o filósofo se busca neste espelho não é sempre uma “careta” que ele encontra, uma
“deformação violenta”? Desfiguração da fisionomia, da essência e da moeda!
Realmente não sei, não sei mesmo, mas talvez haja algo aqui que precisaria ver com mais
calma e cuidado. Acordei e vi o tempo pelo retrovisor. Soou o gongo. Consciente de ofertar tão
pouco, sequer um esboço, talvez em espirro ou um espasmo, mas ainda resta um último copo.
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DANIEL LINS,
VIAGENS E
ANTROPOLOGIA
Paulo Rogers Ferreira1

O que te direi? Te direi os instantes.
Clarice Lispector,
Água viva, 1973.

RESUMO: Este artigo porta sobre filosofia, encontro, viagens e antropologia. Centrado em meu
encontro com Daniel Lins, ele é fruto de minhas experimentações e invenções de conceitos quando
estive em companhia deste pesquisador-autor.
PALAVRAS-CHAVES: filosofia; antropologia; viagens; encontro com Daniel Lins.
ABSTRACT: This article deals with philosophy, meeting, travel and anthropology. Focusing on my
meeting with Daniel Lins, it is the fruit of my experimentations and inventions of the concepts when
I met this author.
KEYWORDS: philosophy; anthropology; travels; meeting with Daniel Lins.
Encontrar-se com Daniel Lins é a cada instante. Este artigo trata da captura de intensidades
quando estive em viagens e em trabalho etnográfico pelo Brasil e pelo Canadá rural com este
pensador-pesquisador. Autor de inúmeros livros e artigos em filosofia, arte e literatura, escrever

1

Antropólogo, doutor em antropologia pela Université Laval, Canadá. E-mail: prferreira76@gmail.com
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sobre Daniel me remete novamente aos cheiros, aos sabores, aos suores, ao sol que
experimentamos pelo Brasil e pelo Canadá adentro. Sendo assim, este artigo explode em sensações,
errâncias e veredas quando do meu encontro com Daniel Lins. Em um eterno retorno do nosso
encontro, em que o que retorna é sempre o que difere, traçarei itinerários sem porto seguro, sem
chegadas, só partidas rumo ao arrepio do que se experimenta.

1. DA ANTROPOLOGIA
Os primeiros encontros com Daniel Lins se deram durante meu trabalho de campo
(etnografia) pelo sertão nordestino. Com ele, parti algumas vezes de Fortaleza em ônibus
intermunicipal rumo ao vilarejo cearense de Goiabeiras2, vilarejo de 5000 habitantes localizado a 423
km da capital do Estado, este que era o escolhido para minha pesquisa monográfica, em que Daniel
proporcionava, durante o trajeto, a alegria e o experimento da filosofia deleuziana, alegria esta
embalada em conversas descontraídas. Instantes intensos de conversa em que a caatinga cearense,
branca e cinza, tomava, pouco a pouco, a paisagem como um todo.
A caatinga nos dava o beijo de boas-vindas. Em sol encarnado, chegávamos ao vilarejo sob
esta miscelânea particular de cores. No trato do tema de minha pesquisa etnográfica, encontros
sexuais grupais e cosmologia amorosa3 dos habitantes do vilarejo em moitas, sobretudo, homens,
estas moitas que eram chamadas por eles de moitéis e que produziam uma ética e uma estética dos
afetos. Como antropólogo, experimentei nestes rituais, com a presença de Daniel, o nomadismo do
pensamento, pois conceitos e teorias iam se deslocando ao sabor dos instantes em que Daniel
acrescentava o diálogo com conceitos filosóficos provindos de Nietzsche, Spinoza e Deleuze em
experimento da “filosofia” dos nativos4. Tudo nestes rituais sexuais era sempre provisório,
apressado, como é a vida quando se experimenta os moitéis de Goiabeiras. E Daniel, em intermezzo
com a filosofia, a antropologia e a alegria, também proporcionava o “choque” no contato com a
“filosofia local”, “choque” aqui no sentido proposto por Roy Wagner.

2

Nome fictício para preservar o local de pesquisa.
No trato da especificidade desta cosmologia amorosa, homens evitavam ejaculação em meio a estes circuitos para
poder ter uma infinidade de encontros em um único dia com vários parceiros.
4
Trata-se de conceitos como corpo receptáculo (de esperma) em que homens evitavam ejacular para continuar a
experimentar outros homens em moita em um único dia. Outro conceito seria o de moitéis, local improvisado no meio
da caatinga (vegetação local) em que os nativos torciam galhos de jurema formando assim uma espécie de quarto
improvisado para os encontros.
3
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É Wagner (2010) em sua antropologia inversa que apresenta o resultado da relação do
contato entre antropólogo e o nativo. Argumentando que os nativos são passiveis de elaborar
conceitos tão sofisticados quanto o antropólogo, este autor aponta como o “choque” no contato
entre antropólogos e nativos produz um novo ponto de vista que não é mais o do antropólogo, muito
menos o do nativo, mas um novo ponto de vista que vai acontecendo entre os dois (produção de
uma perspectiva outra). Ora, a presença de Daniel Lins produziu este intermezzo, seja na relação
com os nativos, quando a “filosofia local” entrava em contato com o pensamento filosófico de
Nietzsche, Spinoza e Deleuze, filósofos caros para Daniel, seja quando de nossas conversas, entre
Daniel e eu, após o intercurso nas moitas (trabalho de campo). Dito de outra maneira, abria-se um
leque de questões filosóficas, sobretudo, associadas à filosofia deleuziana em que conceitos como
devir, acontecimento, corpo sem órgãos e rizoma eram confrontados, deslocados e experimentados
pelo “choque” de perspectivas entre a perspectiva filosófica de Daniel, dos nativos e meu estilo de
antropologia produzindo assim, como resultado, um pensamento nômade, isto é, um pensamento
sempre em deslocamento do que poderia ser ou do que é para algo que só pode ir acontecendo no
“calor da hora”, em que Daniel, pensador-pesquisador dos deslocamentos de conceitos e de ideias,
foi um dos facilitadores.
Suores e espinhos rasgavam teorias e filosofias, inventavam outras, abriam para uma nova
perspectiva em improviso que acontecia pela intensidade dos instantes nestes rituais singulares.
Homens sertanejos em coito cambaleante em moitas cuja linguagem era a dos sussurros, cujos
corpos recebiam unhadas da caatinga, cujo cheiro se confundia com a vegetação, cujo pensamento
era o experimento-vida em curso. Cheiro também de roupas sempre bem engomadas de sertanejos
assíduos. Como fazer então destes rituais um nomadismo de pensamento? Como deslocar a
antropologia e a etnografia forçadas pelo que acontece no arrepio dos instantes em moitas? Com a
presença de Daniel Lins tudo isso ganhava o tom de um pensamento nômade, pois Daniel convidava
o pensamento de Nietzsche, Spinoza e Deleuze a experimentar também as moitas em um
nomadismo de conceitos (deslocamento em n velocidades) para o confronto de conceitos outros (os
dos nativos em sua cosmologia amorosa em moita) e da própria antropologia (por exemplo, o
conceito de pessoa). Dito de outra maneira, conceitos de Nietzsche, Spinoza e Deleuze como
vontade de potência, ética dos afetos e rizoma eram experimentados e transformados pelo
deslocamento proveniente da própria vida que pulsava em moita.
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É Jeanne Favret-Saada (2005) que argumenta sobre a intensidade dos instantes e o sentido
em etnografia. Para a autora: “Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu
projeto de conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de conhecimento for onipresente, não
acontece nada” (Favret-Saada, 2005: 160). Ora, com a presença do nomadismo de pensamento de
Daniel Lins em campo, deslocando conceitos filosóficos de Nietzsche, Spinoza e Deleuze em
contato com uma “filosofia” outra (dos nativos), isto é, com o deslocamento e a invenção de novos
conceitos provenientes do que se experimenta em moitas, produziu assim um “choque cultural”
(Wagner, 2010) em que o próprio conceito de presença de um único aporte conceitual ganha uma
outra dimensão, pois é o agenciamento do que se passa durante o percurso nestes encontros em
moitas que ganha a força da ausência de qualquer preferência conceitual em meio ao “choque de
conceitos” para adentrar o que Maurice Blanchot (2013) conceitua como a “comunidade de
acéfalos”. Neste sentido, Blanchot discorre: “A comunidade de Acéphale, na medida em que cada
membro portava não mais a única responsabilidade do grupo, mas a existência da humanidade
integral, não podia se cumprir em só dois de seus membros, já que todos tinham nele uma parte
igual e total.” (Blanchot, 2013: 27). Dito de outra maneira, os conceitos nasciam e desapareciam para
nascerem outros nos instantes que nos tornávamos (Daniel, os nativos e eu) “acéfalos”, espécie de
corpos sem órgãos, quando daqueles rituais em moitas. Independente de cada homem ali presente,
um todo, o feeling do momento, se apresentava como o produtor de um pensamento errante,
“acéfalo”, que se formava e se dissipava no contorcer de corpos e de ideias quando do experimento
de um todo provisório.
Sendo assim, estes primeiros encontros com Daniel Lins, quando do meu trabalho
etnográfico no sertão nordestino, produziu este estranho movimento de errância de conceitos
causado pela liberdade que Daniel tem de deslocar conceitos e, sobretudo, pelo seu acréscimo de
pensamentos filosóficos como os de Nietzsche, Spinoza e Deleuze em meio ao “choque conceitual”
que se apresentava com a “filosofia” nativa, produzindo assim uma singularidade conceitual: o
resultado deste encontro entre Daniel, os nativos e eu em moitas como um novo ponto de vista
conceitual, este que vai se construindo sem cessar durante o percurso dos eventos. Instantes em que
o pensamento só acontece em deslocamento de si mesmo para a invenção do nomadismo de
pensamento, de corpos sem órgãos, de conceitos outros, de uma busca por uma paragem no
improviso.
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2. DO GOIÁS
Meu segundo encontro com o pensamento nômade de Daniel Lins se deu no Goiás em 2008.
Mas uma vez embarcávamos em viagem. Desta vez, uma pequena cidade goiana de 20 mil
habitantes. Ali experimentamos instantes intensivos sempre produzidos pela cosmologia amorosa
local5 confrontada com o aparato conceitual que trazíamos da experiência anterior no sertão
nordestino. Em encontros intensos, homens e mulheres narravam suas economias amorosas e
experimentávamos assim uma variância de sensações, de entendimento sobre paixão e sensação,
isto é, sobre ética e estética dos afetos. No Goiás rural, os moitéis eram chamados de matéis.
Homens e mulheres que também experimentavam as matas (moitas) em encontros sexuais
coletivos, experimentavam também encontros amorosos em bares, casas e em trilhas que levavam
as cachoeiras locais. A vida explodia.
Com Daniel, o pensamento se deslocava mais uma vez na velocidade dos instantes. Autores
como Nietzsche, Spinoza e Deleuze que já haviam sido experimentados no “choque conceitual” no
sertão nordestino ganhavam novos deslocamentos em meio a cosmologia amorosa de homens e
mulheres goianos. Conceitos como vontade de potência, devir, alegre saber, agenciamento, nupcia
entre dois reinos ganhavam o sabor goiano, isto é, trabalhadores das pedreiras locais nos
apresentavam a possibilidade de deslocar conceitos por meio da singularidade de uma cosmologia
amorosa experimentada em casas, em trilhas pelas cachoeiras, em encontros sexuais e afetivos
entre mulheres e homens do vilarejo6. Dito de outra maneira, trabalhadores das pedreiras que
experimentavam seus corpos que amoleciam do duro trabalho pelo encanto e fascínio de encontros
sexuais outros, suados, intensos, amorosos em casas ou em matéis em uma profunda ética e estética
da amizade, tornavam-se assim homens fiéis a terra no sentido proposto por Zaratustra em
Nietzsche: “Exorto-vos, meus irmãos, a permanecer fiéis a terra e não acreditar em que vos fala de
esperanças supra-terrestres” (Nietzsche, 2002: 25). Ora, tudo era no aqui e agora dos instantes, das
sensações, dos encontros intensivos em meio ao sertão goiano. Terra e não céu. Geografia e não
história. Corpos que faziam acontecer um mundo sem projeção para o futuro, sem dúvida, sem
5

No trato da cosmologia amorosa no Goiás, homens improvisavam encontros em bares, casas, trilhas e nos matéis
para viver intercursos sexuais intensos.
6
No trato do Goiás, conceitos como corpo amolecido de homens duros em que trabalhadores das pedreiras, estes que
tinham contato com um trabalho “para homens” tinham seus corpos amolecidos por mulheres e homens quando dos
encontros sexuais, isto é, um corpo aberto, frágil ao improviso dos instantes. Outro conceito era o de matel, local
improvisado na vegetação nativa (cerrado) em que homens e mulheres tinham intercursos sexuais fazendo da
vegetação uma espécie de quarto improvisado.

Revista Lampejo – vol. 6 nº 2

310

Daniel Lins, viagens e antropologia, pp. 306-314
culpa. Uma cosmologia afetiva que nascia nos arrepios dos instantes, no que ia acontecendo,
sempre provisória, sempre em invenção. Como pensar um pensamento nômade nestes
deslocamentos conceituais provenientes de viagens, de etnografias, de encontros outros com
conceitos outros provenientes de deslocamentos geográficos de afetos e de pessoas? A presença de
Daniel Lins nesta viagem era o próprio curso.
3. DO CANADÁ RURAL
Situo o terceiro encontro do meu experimento com o pensamento nômade de Daniel Lins no
Canadá rural, mas especificamente no Quebec rural durante o final de outono de 2015. Em viagem
a um vilarejo da região, vilarejo de 2500 habitantes localizado a 130 km da capital da província, a
cidade de Quebec, Daniel deslocava o conceito de “último copo” proveniente de seu encontro
filosófico com Gilles Deleuze e outros autores franceses e americanos, deslocamento este produzido
pelo “choque conceitual” com o conceito de excesso dos que bebem álcool no vilarejo investigado.
Ressalto que a invenção de uma “filosofia do excesso” pelos nativos era o tema de minha pesquisa
doutoral. Assim, Daniel, naquela viagem pelo Canadá rural, acrescentava o conceito de “último
copo” de Gilles Deleuze (ver Abecedário, B como Bebida) como uma força positiva, ativa sobre o
conceito de excesso. Ora, tudo que excede é proveniente da vida e não da métrica da moral
canadense7. No Canadá rural, o pensamento nômade de Daniel acrescentava velocidade, isto é, o
beber deixava de ser apressado para ganhar o movimento necessário da prudência para não
afugentar os devires em que Daniel acrescentava longas conversas filosóficas no curso do beber
social. Homens e mulheres que produziam uma “filosofia” local sobre o beber entravam em diálogo
com o nomadismo conceitual de Daniel sobre o “último copo” de Deleuze. Como deslocar o
pensamento tornando-o ainda filosofia? Ora, Daniel produzia este deslocamento quando faz girar
conceitos filosóficos como o “último copo” de Deleuze em diálogo com o conceito local de “última
cerveja”8. Ele acrescentava a minha pesquisa doutoral uma singularidade na diversidade de um
beber que se encaminhava para o feeling do momento no curso do beber social.

7

Para a sociedade canadense dos bons costumes, três copos de álcool por dia é considerado “sociável”. Acima disso,
trata-se de um consumo excessivo.
8
Há diferença conceitual entre o “último copo”, conceito deleuziano, e a “última cerveja”, conceito dos habitantes do
vilarejo investigado. Para Deleuze, bebe-se em grupo com seu próprio poder de parar de beber quando se quer. O
autor fala de uma “avaliação marginalista” de cada sobre os limites de sua própria quantidade de álcool consumida em
grupo. No caso do conceito de “última cerveja” dos habitantes do vilarejo investigado, continua a beber porque o único
poder que existe é o do feeling du moment (conceito local) e não de uma “avaliação marginalista” de cada um. Sobre o
aprofundamento desta diferença conceitual, ver FERREIRA, Paulo Rogers. Ce qui nous rassemble autour de la “dernière
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Exceder, exceder... eis o ímpeto de vida provocado pelos que bebem. Exceder, exceder (seus)
conceitos... eis o ímpeto de vida provocado por Daniel quando de sua chegada no vilarejo em
experimento e deslocamento nômade dos conceitos nativos. A etnografia e uma filosofia do
improviso só são possíveis quando deste “choque conceitual”, quando o pensamento (ou os
conceitos) se tornam errâncias sempre em desenvolvimento, sempre em acabamento. Saber órfão,
pois sem origem precisa, sempre no meio do percurso dos encontros. Ora, O beber excessivo no
Canadá rural era esta variância necessária sobre o que vai se (de)formando nos excessos, este
“choque conceitual” em que Daniel proporcionava um retorno ao que difere do conceito de “último
copo” de Deleuze.

4. DO NOMADISMO DO PENSAMENTO AO PENSAMENTO NÔMADE DE DANIEL LINS
Escrever sobre Daniel Lins, experimentá-lo, é sentir a errância de conceitos. É se deslocar em
grandes caravanas de ideias em que o pensamento ganha a velocidade dos nômades, daqueles sem
paragens em que pensar é engendrar velocidades. Durante estas três viagens aqui citadas, pude
experimentar um autor, no caso Daniel, que é capaz de transformar conceitos nietzschianos,
spinozianos e deleuzianos em um eterno diferir conceitual, em uma transformação a cada novo
contato com os nativos, a cada novo encontro com o que se vive, em um “choque conceitual”
proporcionado pela necessidade de contato, pois trata-se de um autor aberto ao novo, ao que vai
acontecendo nos encontros, nas viagens e até mesmo no que vai acontecendo quando estamos
parados, pois a velocidade de deslocamentos conceituais em Daniel acontece também em uma
mesa de bar, seja no Brasil, seja no Canadá! Daniel propicia este intermezzo de velocidades, de
deslocamentos. Do nomadismo de pensamento ao pensamento nômade, encontra-se neste autor
uma geografia das sensações, traços cartográficos de conceitos perpassados pelo improviso que é a
própria vida. Como expor o pensamento nômade de Daniel? Experimentando-o. Este artigo ganha
sentido quando se experimenta este autor em sua variância.
“Correr, correr, correr para as moitas”, diziam os nativos do sertão nordestino. “Exceder,
exceder para a vida”, ressaltavam os que bebem no mundo rural canadense. “Produzir, inventar,
deslocar e experimentar conceitos”, afirmava Daniel. “Choques conceituais” que acontecem por

bière” : vivre le feeling du moment en Beauce (Quebec). Tese doutoral, Departamento de Antropologia, Université
Laval, 2016, sob site: http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32678
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necessidade de inventar no improviso um sem mundos para poder experimentar todos os mundos
em um nomadismo de conceitos.
Experimentar e sentir a invenção do pensamento nômade de Daniel Lins é, sobretudo,
compreender que conceitos se fazem e se desfazem quando do confronto com a própria vida.
Conceitos que surgem neste ir seguindo. Conceitos sempre inacabados, roubados, traídos,
acrescentados por um autor que só escreve se deslocando do já pensado para o ir pensando. Do
nomadismo de pensamento ao pensamento nômade, a vida pulsa quando este autor faz de sua
própria vida, e de seu próprio corpo, experimento do ir inventando.
A antropologia em Daniel se transforma assim em uma ciência nômade ou itinerante inserida
em uma ética e uma estética da existência (Lins, 2005). Aquela que acontece nestes contatos de
viagens que deslocam tudo que se havia pensado pelo improviso dos instantes. Uma ciência sem
porto seguro que adentra o conhecimento por uma geologia do aqui e agora. Como fazer deste
artigo puro experimento? Como adentrar um autor que fez de sua própria vida, arte e
deslocamento? Este artigo não procura uma conclusão ou um retrato de um autor, muito menos
uma biografia. O que se escreve aqui é bio.
O pensamento nômade só é possível no aberto. Naquilo que não diz nem sim, nem não, mas
que vai adentrando o conhecimento em um improviso de frases. E rimos. Rimos daquilo que não diz
nem sim, nem não. Em viagem, estamos perdidos de antemão. Ora, o pensamento nômade só pode
ser no improviso, naquilo que torna a impossibilidade de uma confirmação em definitivo.
Fazer do pensamento profundo deslocamento, mesmo parado. Fazer da vida a abertura ao
sem mundo para viver todos os mundos possíveis. Adquirir um alegre saber ou um saber órfão de
origens, de chegadas. Daniel Lins é só partida rumo ao que ainda não se conhece. Eis o que vale a
pena quando se tem a oportunidade de viajar com Daniel Lins.
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SURFISTAS,
ANDARILHOS E
FILÓSOFOS: - ELES
BUSCAM A
FILOSOFIA DA
MANHÃ
Danielle Fonseca1

Quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um
andarilho sobre a Terra - e não um viajante que se dirige a uma meta final: pois esta não
existe. 2

O ano era 1975. Assim, como nasce o dia. Assim, como nasce o dia, o surfista e estudante de filosofia
autodidata, Gibus de Soultrait, arruma as malas na velha vitrola, em sua casa, localizada em Biarritz,
França, ouve Heldon e Richard Pinhas, acompanhados da voz de Gilles Deleuze recitando Le Voyager
de Frederich Nietzsche e inicia, através de um barco, sua andança, sua dança-andarilha pelo mundo.
Eu fui tripulante em um barco e cruzei o Pacífico em 1975. A música de Pihnas-Heldon com
Deleuze me fez sonhar adiante. Em 1977, eu estava indo para a universidade fazer o curso
de Deleuze e ele fez o curso sobre os nômades [...] Nós nos conhecemos e nos encontramos
mais tarde, em 1988, em torno do tema do surf. 3
1

Artista visual e escritora
NIETZSCHE, F. Humano demasiado humano: um libro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
3
“[…] j’étais équipier sur un bateau et on traversait le Pacifique en 1975. La chanson de Pihnas-Heldon avec Deleuze
m’avait fait rêver avant. Au retour en 1977, j’allais au cours de Deleuze à la fac et il faisait cours sur les nómades […] On
2
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Impossível falar de Gibus de Soultrait sem pensar que Daniel Lins através do texto “Deleuze:
o surfista da imanência” foi quem deu luz à existência dele para mim. Pensar o surfista. Viajar com o
surfista. O surfista é aquele que faz “do oceano, território liso e nômade, por excelência, um espaço
estriado, cartografado, para com ele coabitar, e não dominá-lo ou ‘ocupá-lo’”, 4 começo a pensar na
relação que guia, literalmente, surfistas e filósofos às caminhadas em busca de conhecimento,
aventura, novas palavras, conceitos, teorias ou quem sabe entender os que aplaudem o pôr do sol
com alegria.
[...] Quando surgir então para ele o sol matinal, ardente como uma divindade da ira, quando
para ele se abrir a cidade, verá talvez, nos rostos que nela vivem, ainda mais deserto, sujeira,
ilusão, insegurança do que no outro lado do portão e o dia será quase pior do que a noite.
Isso bem pode acontecer ao andarilho; mas depois virão, como recompensa, as venturosas
manhãs de outras paragens e outros dias, quando já no alvorecer verá, na neblina dos
montes, os bandos de musas passarem dançando ao seu lado, quando mais tarde, no
equilíbrio de sua alma matutina, em quieto passeio entre as árvores, das copas e das
folhagens lhe cairão somente coisas boas e claras, presentes daqueles espíritos livres que
estão em casa na montanha, na floresta, na solidão, e que, como ele, em sua maneira ora
feliz ora meditativa, são andarilhos e filósofos. Nascidos dos mistérios da alvorada, eles
ponderam como é possível que o dia, entre o décimo e o décimo segundo toque do sino,
tenha um semblante assim puro, assim tão luminoso, tão sereno-transfigurado: – eles
buscam a filosofia da manhã. 5

Segundo o jornalista e surfista, William Finnegan, “o verão é parte da iconografia popular do
surfe. E, como grande parte dessa iconografia, isso está errado”, relata o escritor, ganhador do
Prêmio Pullitzer de Biografia em 2016, O que aparentemente desmancharia todos os sonhos do
Endless Summer súrfico, a busca pelo verão sem fim.6 O surfista é isso, o surfista não é nada disso. É
um outsider. É aquele que habita o outside (o lado de fora), em sua plena literalidade. O surfista, ao
passar a arrebentação das ondas, chega ao outside, é lá que estão novamente as ondas, em seu
início. Rebelde, marginal, determina seu próprio estilo de vida. Parto em busca dessa quebra de
iconografia.
O ano era 2010. Acorda sol, detrás da ingazeira, vem, traz manhã, que a noite é sorrateira. Foi
atrás desse sol-de-surfista, desse verão imaginário que escrevi e dirigi o filme “A Vaga”, uma média
metragem de 35 minutos, onde tracei o roteiro, inspirado nos textos de Gilles Deleuze e Daniel Lins;

s’est rencontré et on a echangé plus tard en 1988, autour du theme du surf.” In: E-mail para Danielle Fonseca em 28 de
agosto de 2017.
4
LINS, D; GIL, J. Nietzsche/ Deleuze: Jogo e Música. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 53.
5
NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano: um libro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Pg
271.
6
FINNEGAN, W. Dias Bárbaros – Uma vida no surf. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. Pg 163.
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fiz um mapa afetivo de quem entrevistaria, comecei pensando em Daniel, claro, mas, ele não podia
filmar na época, estava indo em viagem. “Infelizmente não poderei filmar, estou indo viajar por
alguns meses, e hoje quero ver aquelas plantas com raízes enormes que tem aqui na Amazônia”.
Tive dúvidas se seriam as de raízes aéreas ou as aquáticas, mas apostei nessa última, que
diferente das raízes subterrâneas, tem a simples função de não se fixar, absorvem os nutrientes
flutuantes e seguem. “No começo, bem antes de todo gesto, de toda iniciativa e de toda vontade
deliberada de viajar, o corpo trabalha, à maneira dos metais, sob a ação do sol. Na evidência dos
elementos, ele se mexe, se dilata, se estende, e distende e modifica seus volumes”,7 como Daniel e
as plantas aquáticas nômades daqui da Amazônia.
O surf, ou melhor, o espírito do surfe, arrisco dizer que está presente em Daniel Lins desde a
década de 1970, quem sabe em sua primeira vez em Goa, na Índia, em 1973, com Sylvie: “ficamos
dez meses numa barraca de pescador, logo transformada em lindo espaço de passagem e partilha
para muitos hippies de diversos países, algumas amigas e amigos até hoje [...] Outro mundo. Outro
corpo. Outros desejos”. Desde então, Daniel já esteve 12 vezes na Índia, acredito que com o mesmo
espírito, a mesma vontade por essa enorme potência de liberdade, também presente no surf.
Também presente na filosofia.
Viajávamos de ônibus locais, caminhões e balsas, de canoa, cargueiro e barcos abertos, de
avionetas, veleiros e táxis, a cavalo. Andamos. Pedimos carona. Remamos. Nadamos.
Caminhamos mais. Debruçávamos sobre mapas e cartas de navegação e procurávamos
atentamente recifes distantes, canais, pontais, bocas de rio. Subimos trilhas cobertas por
mato, precipícios escarpados e coqueiros em busca de melhores pontos de observação, e
éramos frequentemente derrotados por florestas, mapas ruins, estradas piores ainda,
manguezais pantanosos, correntes oceânicas e kava. Pescadores nos ajudavam. Aldeões
nos recebiam. As pessoas olhavam, boquiabertas, as foices congelavam em pleno
movimento quando passávamos por suas plantações de inhame nas profundezas das
florestas com tábuas estranhas debaixo do braço. 8

7
8

ONFRAY, M. Teoria da Viagem – poética da geografia. Porto Alegre: L&PM Editores, 2015. pg 9.
FINNEGAN, W. Op. cit., pg 163.
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Daniel Lins na Praia de Colva, Goa, Índia, 1973. Acervo:
Daniel Lins

Além da potência de liberdade, ou a vontade de potência do surf (assim como no conceito de
Nietzsche), não é somente a essência, mas acima de tudo uma necessidade. O surfista, tanto quanto
o andarilho, também carrega em si (além de pranchas e parafinas) referências filosóficas.
Encontrei Gibus de Soultrait ao ler uma revista especializada em surf, publicada na França, e
logo em seguida, por Skype: “Não sei o qual é a mudança com relação ao Brasil, 6 horas?! Podemos
fazer na sexta-feira, 6 de agosto, às 16h , 17h, hora francesa (final da manhã para você)”.9 Gibus
trocou correspondências com Gilles Deleuze, e foi ele que convidou Gilles Deleuze para participar da
La Nuit de la Glisse, no famoso Cine Rex, em Paris, a grande festa do cinema de surf. “Trazer esse
filósofo tão delicado e discreto para tamanha confusão, encontro de escorregadores frenéticos,
tinha algo de extraordinário, inédito”, disse Gibus de Soultrait. O jovem surfista não imaginou que
Deleuze iria à festa, porém, dias depois recebeu uma carta do filósofo:
“Obrigada por vossa delicadeza. Fui ao Rex, o público jovem despertou uma mistura de
angústia (leve) e de jubilação, mas, sobretudo, os filmes me impressionaram muito. Há ali,
evidentemente, uma combinação matéria-movimento muito nova. Mas, também uma
outra maneira de pensar. Estou certo que a filosofia é concernida pelo surf”.

Gibus segue sendo um pensador, não apenas do surfe, mas do estilo de vida ou filosofia do
surfe. A propósito da comparação muito frequente entre os surfistas, os andarilhos (a tradução para
língua francesa, exprime melhor o significado da palavra: le voyager) e os nômades, Gibus ousa ao
me responder com print-screen de um comentário que fez para Jean-Clet Martin, também filósofo e
especialista em Deleuze:
O andarilho é o objeto de si mesmo. Ele se despoja do que ele é pelo que ele tem e apreende,
o que acontece com ele para se tornar o que ele é. Isso pode parecer um ciclo infinito (mesmo
uma fatalidade) na ilusão de um tempo distraído, mas pode soar como um jogo de destino
(mesmo uma cumplicidade) na consideração de um movimento ouvido. Do nada, nada em
troca do que se diz ser, estar aqui ou em outro lugar para estar no lugar ou em movimento,
9

“[...] je ne sais pas quel est décalage il y a avec le Brésil, 6H. Peut-on faire vendredi 6 août vers 16h, 17h heure française
(fin de matinée pour vous) . Conversa via Email , 08 de abril de 2010.
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ser infeliz ou feliz, ser nômade ou sedentário ... só isso poderia ser expresso depois um savoir
vivre. A incerteza de uma era está sempre destinada a ser crida, a querer ser cloisonné, como
se para se tranquilizar. E então nos encerramos para ter certeza de nós mesmos. E, no
entanto, essa garantia não nos dá a cada vez a incerteza de nós mesmos quando viajamos,
quando "conhecemos" viajar. Para seguir, então, qual será a jornada do tempo, de uma
época em movimento. 10

Relacionar surfistas, filósofos e andarilhos é tão natural quanto tentar transcriar as próprias
palavras que os norteiam, pessoas que vagueiam, vagam, e porque não divagam sobre seus
caminhos ou objetos pensados. Carregam o significado no próprio corpo. O surfista, por exemplo,
se formos analisar a palavra, é Riobaldo, personagem do livro “Grande Sertão Veredas” de João
Guimarães Rosa. Como disse o escritor André Monteiro: “Riobaldo é aquele que trafega líquidos” 11
e Riobaldo todos sabem, além de água, carrega em si metafísicas e acasos: “Passou o tempo em que
poderiam sobrevir acasos, e que poderia suceder-me que já me não pertença?”12
Os dados lançados pelas estradas ou mares jamais abolirão o acaso.
Em latim, o radical "bald" vem de batillum que gerou o substantivo balde, verbalizado em
baldear: fazer baldeação, trafegar líquidos, ou ainda, trafegar nos líquidos. Riobaldo então é
aquele que carrega o rio e é nele carregado. (...) Mas baldo também vem do árabe batil, que
gerou o advérbio debalde, traduzido como "inutilmente", ou, ainda, por "estar em vão", "em
estado de errância". (...) Miscigenando o árabe e o latim, Riobaldo é aquele que cuida e é
cuidado de errar e ser errado no e pelo rio.13

10

Resposta enviada por e-mail para Danielle Fonseca em 23 de julho de 2017.
MONTEIRO, A. Da estética dos saberes: baldeações... In: PEREIRA, M, L, S. A Jangada e o elefante e outros ensaios.
Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009. Pgs105-120.
12
NIETZSCHE, F. Assim Falava Zaratustra: livro para toda gente e para ninguém. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
Pg 157.
13
MONTEIRO, op. cit, 2009, p. 105.
11
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Gibus de Soultrait, Guetarry,
França,1969. Foto: Tito Rosemberg
Gibus de Soultrait, 1975.
Foto: Acervo Gibus de Soultrait

Curioso, usarei esta palavra para evitar usar a palavra coincidência. Pois bem, curiosamente,
durante minha pesquisa encontrei uma foto de Gibus de Soultrait, datada de 1969, numa postagem
no Facebook do jornalista, fotógrafo e surfista Tito Rosemberg. Tito, desde que comecei a comprar
revistas de Surf, na década de 1980, e a sonhar com a busca da onda perfeita ao som de Vinicius de
Moraes, é nome emblemático no jornalismo de surf. Acredito que Tito, como diria Nietszche,
“alcançou em alguma medida a liberdade da razão”14, fez inúmeras viagens pelo mundo, muitas
relacionadas com seu modo de pensar a vida e seu trabalho. “Em 1990, estive no Rio Negro vivendo
neste barco por dois anos e meio, fazendo reportagens para diversas revistas e em vídeo para o
Globo Ecologia”.15
Lendo o livro Arpoador Surf Clube de Tito, repleto de imagens icônicas do surf brasileiro,
questionei-o sobre uma frase que me chamou atenção e novamente a palavra liberdade como parte
da vida do surfista:
14

NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
Pg 271.
15
Enviado por uma mensagem de Mensager em 27 de agosto de 2017.
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- Tito achas que o surfista, tanto quanto os nômades e andarilhos, seriam espécies de
filósofos? No sentido da busca da liberdade, como você disse: “sentia-me inacessível, único,
livre!”
– Acho que surfistas, por viverem imersos na natureza, cercados dos mistérios do mar, como
a formação e evolução das ondas, têm o ambiente e as ferramentas para terem a capacidade
de filosofar, mas apenas se não verem o surf como uma competição. Competir diminui o
encontro mágico entre homem e natureza, que somente o surfista de alma consegue
perceber. Andarilhos, viajantes e surfistas compartilham o convívio com o inesperado, o
transitório, a despreocupação inatingível para quem tem mil responsabilidades no mundo
do comércio ou dos negócios. 16

Surfando e viajando na Libéria, África do
Oeste,1975

Tito Rosemberg. Rio Negro, próximo do Arquipélago de
Anavilhanas, Amazonas, 1990

Em 1975 eu estava chegando por aqui, sob o signo de capricórnio e a lua em Sagitário, pouco
mais de três quilogramas, com uma vontade enorme de ver o mar. Os astros e estrelas sabe-se que
são espécies de guias aos viajantes e aos poetas, e não distinguem entre os filósofos e os surfistas,
mas os sabem. O sol possui papel fundamental, primordial nessa relação do homem em busca de
seu caminho. O poeta Max Martins a respeito disso escreveu o poema A Cabana, que é uma espécie
de hino para todas as vezes que sigo em viagem:
É preciso dizer-lhe que tua casa é segura
Que há força interior nas vigas do telhado
E que atravessarás o pântano penetrante e etéreo
E que tens uma esteira
E que tua casa não é lugar de ficar
Mas de ter de onde se ir. 17

16
17

Enviado por mensagem através do Mensager em 20 de agosto de 2017.
MARTINS, Max. Para ter onde ir. Belém, PA. Ed. Ufpa, 2016, p. 59.
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Assim como Max Martins, a artista visual Keyla Sobral também, através de sua pesquisa em
torno de cartografias, mapas aéreos, desenhos desconstruídos feitos em não-lugares, aeroportos,
aviões, torna-se andarilha, artista que dança sobre o nanquim.

“Eu preciso me encontrar e tem sempre um rio que me distrai”, Projeto de instalação em Leds.
Keyla Sobral,
O ano é 2017. Ouço para escrever este texto a música “Sol das lavadeiras”, de Zé Manoel,
conterrâneo de Daniel (não poderia perder a rima), e sigo a construir pranchas de madeira, assim
como o personagem do conto de João Guimarães Rosa “A terceira margem do rio”, naturalmente:
“Assim, como nasce o dia. Assim, como nasce o dia. Assim, como nasce o dia. Assim como nasce o
dia!” 18

Danielle Fonseca. Praia do Farol, Belém-PA. Foto: Marise Maués.

18

Composição de Zé Manoel e Mavi Pugliesi. Interpretação: Zé Manoel e Grupo Bongar. 2012.
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“...E era toda “de pinho, construída em madeira de corpo único, feito um fundo de canoa, que é
quase uma prancha sem as margens. Prancha é lugar para caber justo um remador ou um surfista. E
teve que ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para o contato com a água
uns muitos anos. Se João Guimarães Rosa tivesse conhecido algum surfista diria que são seres que
executam a invenção de se permanecer em espaços de rio ou mar, de meio a meio, sempre em cima
da prancha, como se dela não fossem saltar nunca mais,”19
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DANIEL
LIN(HA)S
NÔMADES
Antônio Carlos Amorim1
DANIEL, CORTE
O sorriso e o brilho nos olhos de Daniel Lins estão presentes, como imagens-nuas, um apelo
ao sentido lacunar que a obra de Betelhem Makonnen2 me faz irromper.
Uma das artistas com quem acabei de finalizar um projeto de pesquisa sobre cinema
experimental e as lógicas da representação3, em uma das nossas conversas sobre seu trabalho,
diagrama-se em tensões nomádicas de uma Etiópia a que se vincula por nascimento e por deriva
entre Brasil, Estados Unidos e África.
Uma facialização Daniel Lins, chamado aqui por seu desterro, por seu gosto ao
acontecimento, pelas linhas de fuga da vida intervalar.
Minhas investigações têm uma abordagem rizomática enraizada em questões existenciais
perenes. Como uma descendente de pessoas de montanha, eu sou mais uma pastora do que
uma mergulhadora. O que pode parecer sob a micro-análise uma trajetória sinuosa de
interesses e caminhos divergentes,quando dado o tempo e a amplitude de uma visão macro
revela uma mistura experimental de interesses antropológicos, filosóficos e históricos que
forneceu os materiais necessários para o desenvolvimento da minha base conceitual e da
prática artística. Minhas experiências me moldaram para resistir a definições redutoras e

1

Livre Docente no Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte da Unicamp
http://www.betelhemmakonnen.com/gallery-p_1.html.
3
Para além da representação – conexões entre educação e estudos de cinema e vídeo experimentais. (Fapesp Proc. N.
2015/256561).
2
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estáticas da compreensão do que me implica “eu” contra você, aqui versus lá, e depois/então
contra o agora. Ao invés de encontrar conforto na certeza, a minha curiosidade insiste numa
linha de investigação migratória e fluida que perdura na duração da qualidade do ‘entre’
criada em contradições, lacunas e espaços de conexão. Em vez de procurar respostas, o meu
objetivo é procurar continuamente mais perguntas que desconstruam conclusões
preconcebidas relacionadas ao que é e ao que não é. Minha prioridade é a criação de
começos contínuos ou um estado perpétuo deleuziano de devir, onde não apenas
observamos o movimento de um espaço para outro, mas o mais importante, presta-se
atenção ao que está acontecendo no espaço entre nós. (Tradução da Entrevista de Betelhem
Makonnen).

Como nós podemos provocar uma difração ‘in natura’ enquanto ainda pertencemos a
determinados espaços?
Sua proposta rizomática desloca a coincidência entre a mente e o representável. A liberdade
da pastora não é concedida a priori; é, ao invés disso, conquistada gradualmente nas fissuras que
(des) coincidem com o mundo e a partir das quais a distribuição de existências caem, amparam-se
nas imagens.
Betelhem Makonnen devém Daniel, Lins, pela cisão de permanecer no mundo não apenas
como uma adaptação vital, limitando-se a ser apenas um ‘ajuste’ ao ambiente ou mais um elemento
apenas/just ambiental.
É um viver (des)coincidindo.

yous heres
Betelhem Makonnen
03:36 mins
single channel video w/sound
2016
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in(to)visible intersections
Betelhem Makonnen
05:00 mins
single channel video w/sound
2016

Estimula-me a pensar suas obras em relação ao conceito de mediação / interação entre
tecnologia, media e meio – e o papel do corte pela imagem estática – fotográfica ou nômade que é
forte na edição dos vídeos de Betelhem Makonnen.
O corte cinematográfico poderia, então, ser pensado como o atravessamento entre espaço
e tempo, importantes para se pensar a duração e, consequentemente, o intervalo. Uma noção de
"corte" - como intervenção tanto conceitual como material no "fluxo de mídia" que tem um
significado cultural - é importante para se entender o que significa ser mediado dentro do próprio
processo de criação.
O corte feito na realidade em partes que podem ser montadas novamente, recriando o
momento do que permanece resolutamente "falso", ou como simples aparências de movimento
sem uma duração “real”.

Enfim, um corte nômade que faz durar os acontecimentos.
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DANIEL, UNS-ALGUNS ENCONTROS [DES] APRENDENTES
Um-algum professor, agenciamento que violenta algumas especificidades da relação entre
signo, acontecimento e corpo.
Um-algum meio anônimo, em que as aprendizagens acontecem. Exige-nos que, ao invés de
construirmos uma forma de pensar que opera na relação entre interioridade e exterioridade, entre
corpo e ambiente, ou entre mente e mundo, o mais interessante seríamos pensar no encontro entre
esses entes, essas corporeidades e os signos que emitem. O que isso implica? Que sairíamos de uma
análise/interpretação baseada na percepção que se paute como compreensão e entendimento da
realidade, pelas vias da representação, e apostaríamos na força do encontro como potência de
afecção e sensação.
Uma-alguma vidência de algumas mudanças de perspectiva: a força ativa e a reativa, na
aprendizagem, não se encontrariam em lugares definidos. Isso quer dizer que ao invés de pensar em
um sujeito centrado e consciente, apostaríamos em pensar em um agente ou fruto dos
agenciamentos heterogêneos e em multiplicidade. Tanto as forças que emanam desse sujeito
quanto as do ambiente de aprendizagem são tanto ativas quanto reativas. O exemplo do ato de
nadar e da aprendizagem do nadador é ilustrativo neste caso. No encontro entre os corpos – nadador
e água – há a elaboração de um campo de forças que age e reage aos signos emitidos por ambos os
corpos, de modo que tanto o nadador quanto a água, violentamente, se (re)modelam. Nunca se
adaptam ou se afinam harmonicamente um em relação ao outro. O que se aprende é entrar em um
tipo de sintonia que reconhece, responde, age e reage aos movimentos e às pulsões dos corpos,
nesse encontro. Para tanto, o conceito de signo é crucial; pois, é a partir da (não)correspondência
entre o signo e o significado que uma aprendizagem ‘ativa’ acontece, dado que a interferência da
violência da a-significação faz atravessar ambos corpos (sujeito e ambiente), alterando os modos de
trabalho da percepção.
Um-algum sem juízo: signos e acontecimento ou se fazer merecedor dos acontecimentos. O
que emerge dessa interação temporal na aprendizagem são algumas linhas: a) a relação com o que
já se sabe ou já se conhece não é da ordem da memória que reconhece, mas de uma memória que
se modula em busca de um tempo que não se atualizou, um tempo que não se fez percebido. Ao
invés de tratarmos isso como um movimento de repetição do tempo e de uma diferença a ser
instalada, o que vale a pena pensar é no retorno do tempo, em seu sentido de eterno, de uma
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repetição de algo que seja eterno e sempre diferenciante; b) para sermos merecedores dos
acontecimentos, é importante que não nos posicionemos passivamente frente a eles; a ideia de um
a-gente e não sujeito é imperiosa neste caso: como nós abrimos o acontecimento naquilo que são
suas potências de vida? Como agimos, não apenas reativamente, a esses acontecimentos, liberando
dos seus fatos, do que é percebido como ‘acontecido’, a diferença? Novamente, o estudo sobre os
signos e sua violência disparadora de aprendizagem vai fazendo sentido. Os signos sensíveis, da
arte, colocariam os corpos em posição de serem afetados e se afetarem e afetarem o ambiente em
geral. A afecção irrompe de um estado de desequilíbrio do corpo frente às forças moventes dos
encontros. É como se houvesse uma descarga de energia, de eletricidade em um ponto único e dali
se espalhasse para todas as demais áreas, criando uma rede, um corpo sensível e iônico, pronto para
(des)(re)carregar; c) o signo exige também o retorno ao ponto de tudo se iniciar novamente. A esse
retorno poderíamos chamar de aprendizagem. Sem localização privilegiada em qualquer ponto do
corpo e sequer com formas de expressividade e compreensão mais aceitas, a aprendizagem diz
respeito a um estado, a um momento em que o tempo efetua sua aparição ou seu prender-se ao
real, mesmo que em pequenas ou imperceptíveis insinuações. Qualquer elemento ‘concreto’ do real
pode ser a abertura para compreendermos essa efetuação do tempo na aprendizagem.
Uma-alguma sempre questão pela busca pela verdade, pelo que é verdadeiro. Não devemos
entender esse princípio como se fosse a verdade algo estático ou em supremacia; ou mesmo,
transcendental. Mas, que a verdade, nas situações de aprendizagem, encarna nos corpos - sujeitos
e meios – configurando-a como um campo problemático, tornando-a um problema a ser pensado e
a ser sentido. O verdadeiro movimento, então, de aprender é fazer dos acontecimentos um
problema, é tratar os encontros entre signos e corpos como oportunidades de criação/invenção e
pulsão de novos problemas ao pensamento. Distante da acomodação, da equivalência e do
etapismo que marcam a aprendizagem escolar, os problemas extraem, do tempo, as verdades dos
signos e suas forças vitais do sensível.

Singularidades

individuantes.

Impessoal.

As

memórias,

as

experiências, os deslocamentos que figuram os sujeitos para fora de
sua corporeidade orgânica. Uma-alguma percepção sem corpo?
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DEVIR MILITANTE E
MILITÂNCIA DO
DEVIR
Leonardo Moreira
Ainda em São Paulo, mês de julho, sensação térmica de 0º graus Celsius, o telefone celular toca,
estou aqui no exercício da paciência no trânsito burocrático da Avenida Rebouças, inacreditável
como se consegue abarrotar essa avenida pelas madrugadas, minha mão esquerda que sofrera
luxação está tesa por conta do frio, mais uma vez a repórter querendo saber se nosso encontro está
de pé para o dia seguinte, ela tem um inglês bem peculiar, canadense, morou em Londres e lecionara
na Índia, Pamella Jhames, historiadora de ciências humanas por formação, não vou atender agora,
a lua está linda lá no alto por entre essa neblina que por segundos transmuta-se em garoa, na faixa
ao lado um motoqueiro para, levanta a viseira do capacete e uiva alto olhando para a lua, seu uivo
paira sobre o casal de artistas (creio que peruanos) que se apresentam perante o sinal vermelho,
artistas ciganos, mambembes, entrecruzando as espadas que anunciam um beijo final, que une a
guerra e a morte ao desejo, verde o sinal abre, parece que passou um pára-brisa na cidade ao toque
da gaita de Bob Dylan, o céu abriu, o trânsito seguiu o fluxo frouxamente me levando quase sem
querer àquele restaurante palestino, aqui jantarei e posso retornar a ligação para Pamella, oi! Boa
noite, um Da Janiah e uma cerveja, sigo viagem, o carro estaciona no aeroporto de Guarulhos, a
garoa volta com pompa de garoa, encerro a conversa na qual o motorista acabara de relatar o quanto
tem que “ralar” pra fazer valer esse trabalho para um patrão que é um aplicativo de celular, ele ri, ri
alto, e depois conclui com ar de impotência: - é foda! desço do carro, após passar para deixar as malas
no guichê sento-me num café e peço um mate, a moça sorri, Pamella novamente envia uma
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mensagem (via Whatsapp), okay – respondo –, estou a caminho, amanhã nos vemos em Recife,
recebo o mate e passo a vista sobre a revista na qual Pamella trabalha na sede que fica nos arredores
de Paris, Magazine Philosophie expérimentale, N. 107, dossiê sobre a relação dos filósofos franceses
com o maio de 68 parisiense, penso o quanto esse tema porta de inesgotável, não pelo que encerrara
naquele período, mas pelo que toca ao devir mesmo das relações sociais com a política, fecho a
revista, lembro das várias colocações de Deleuze sobre o maio de 68, paro, penso ainda na situação
atual do Brasil, do esgotamento quase completo das forças de resistência, um deserto, um deserto
no qual se ouve e se dança samba, como numa cena de Glauber Rocha, falta o povo para dançar o
“Parangolé” de Oiticica, meu olhar paira novamente sobre a capa da revista, sobre a fotografia de
uma pichação em um muro parisiense que, traduzindo-se grosso modo quer dizer: a revolução se faz
com um caralho, e essa jornalista que está vindo de Istambul, onde fora realizar o lançamento dessa
última edição da Magazine, como diabos conhecera o Daniel? coisas inusitadas, e ele é um dos três
autores considerados para o número do qual participarei, o mais intrigante foi o modo como ela
propôs a entrevista comigo (pois muito provavelmente Daniel recusara ser entrevistado) e o modo
de como essa será executada, eu sempre acostumado com todas as esquisitices, fico desconfiado,
mas aceito, não dá para negar, tenho que ir, mesmo sendo em Pernambuco, entro no avião, fecho
os olhos, durmo, abro-os, acordo já com o sol forte tão conhecido do nordeste, faço uma refeição
numa lanchonete, chego no quarto do hotel, após descansar penso sobre a entrevista que, pelo que
entendi, ocorreria de vários modos, ela defende uma aproximação entre o entrevistado e o
entrevistador para que haja uma comunhão mínima um entendimento, ela quer a escrita a voz os
gestos, o olhar, a respiração, lembro de um texto no qual Pasolini fala sobre a entrevista, sobre o
caráter da gestualidade que se perde numa entrevista escrita ou gravada apenas em áudio, são níveis
e níveis de entrevistas e conversações, dentre as propostas de Pamella há o pedido de um texto,
enquanto penso neste vou checar a rede social, e para surpresa minha, dentre as primeiras
postagens que vejo leio uma de Daniel, eis o que ali foi postado:
“Estamos na vergonha e no intolerável:
Temer, seus acólitos e o silêncio generalizado dos cordeiros levados ao Pelourinho...
– ele cita Gilles Deleuze – ‘Tentam nos fazer acreditar numa reforma [...] quando se trata de uma
liquidação’ [Gilles Deleuze. Conversações, Ed. 34. p. 216];
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‘– Diz-se que as revoluções têm um mau futuro. Mas não param de misturar duas coisas, o futuro das
revoluções na história e o devir revolucionário das pessoas. Nem sequer são as mesmas pessoas nos
dois casos. A única oportunidade do homem está no devir revolucionário, o único que pode conjurar
a vergonha ou responder ao intolerável [idem; p. 211]’;
‘Estamos entrando nas sociedades de controle, que funcionam não mais por confinamento [não que
os mesmos ainda não persistam], mas por controle contínuo e comunicação instantânea [...] Num
regime de controle nunca se termina nada [idem; p; 216]’”,
ao terminar de ler a postagem recordo do início de um artigo (“Sujeitos e devires”) de Daniel
publicado no livro do evento intitulado “Nietzsche Deleuze – Pensamento Nômade”, onde ele
escreve: “De fato, o eu-déspota, mediante a lógica da denegação, nutrida pelo imaginário
enganador e pela ética niilista, instaura uma ordem moral, isto é, um assédio moral, um niilismo
ordinário nefasto às subjetividades autônomas, à criatividade e à própria vida” 1, e mais adiante
questiona: “O que fazer, além de constatar o desastre?” 2, seria uma saída “Inventar uma outra moral
de vida que supere a moral da verdade” 3? O fundo da verdade ecoa no político, desde Platão a
verdade da Ideia, como bem percebera Deleuze, é a mesma que dá a justa medida para a cidade,
para a seleção dos bons pretendentes, a epiderme de golpe, de guerra, de assédio geral, falseia uma
verdade e um bem, e claro, para falsear um bem necessita forjar um mal, a partir daí pode-se pensar
que a ética niilista é aqui a mesma que arrola o acordo total entre a instituição política – desejosa de
um parlamentarismo que seria a realização do niilismo moral e a derrocada dos direitos sociais,
trabalhistas etc. –, a instituição policial, os mass media e, claro, o judiciário... e o acordo, o qual
contém em si a guerra de todos contra todos num parlamento lupino, se estende ao corpo político
como um todo, e o que se vive é justamente esse assédio moral que sufoca e, por isso mesmo,
conduz ao agir, ou se age ou se morre! em uma outra postagem recente Daniel escrevera:
“‘Dessublimação repressiva’ - Fotografia do Brasil atual: Sociedade repressiva, sociedade deprimida,
mergulhada num mal estar generalizado. No presente contexto, não seria urgente e apressado
exigir da vida muito mais do que ela se compraz a nos oferecer, em seu niilismo e preguiça crônica?
Ação, em detrimento da reação ou apelo reacionário, imbuído na palavra reação... Para H. Marcuse,

1

LINS, Daniel. “Sujeitos e devires: o corpo drogado”. In LINS, D. (Org.) Pensamento nômade. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2001, p. 105.
2
Idem, Ibidem, p. 105.
3
Idem, Ibidem, p. 105.
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o conceito de ‘dessublimação repressiva’ permite compreender a dinâmica da sociedade
contemporânea que, por um lado, possibilita uma maior ‘liberdade’ e ‘satisfação’ das necessidades,
ao mesmo tempo em que, por outro lado, essa ‘liberdade’ atua ‘como um poderoso instrumento de
dominação, sendo absorvida pelo sistema, adquirindo a função de manipulação e controle dos
indivíduos, de suas consciências, de seus desejos e necessidades’. Acrescente-se ainda o biopoder,
o controle da vida através ‘duma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação
dos corpos e o controle de populações’, como escreve Foucault”...
Como, então, esconjurar o niilismo presente? na pressuposição de uma ação concomitante com o
devir, uma ação acontecimal, no conflito entre uma sedimentação e outra, um devir-revolucionário
entre o limítrofe de um corpo presente que expõe o mofo e as mágoas de uma revolução, outra
mensagem no celular, agora um amigo falando-me sobre o convite para participar de um número
da Revista Lampejo, e aqui me explico, estando comprometido com a entrevista para a Magazine me
dispus a enviar o relato geral do encontro com Pamella que resulta neste agora por vós lido, pois
estaria em acordo com o universo linsiano, mas, o que Daniel (pela via deleuzeana) quer dizer parece
que a esquerda não entendeu, nem na Europa nem por aqui, o devir das relações que explodem de
maneira revolucionária, a desarticulação atual da esquerda brasileira e dos movimentos em geral
talvez se deva justamente à isso, falta o devir, falta a compreensão do devir, falta o jogo do devir,
como falta também o povo, e este falta na ausência do devir, pois só é na plenitude do devir, depois
se esvai, vira rebanho, gado, massa de manipulação que sufoca pequenos desejos no rés da cultura,
enquanto se pensa na identidade, essa arma dúbia, o devir revolucionário esquiva-se da
segmentação, mas o que fazer? quando, num niilismo que parece ressurgido com a força implacável
do Leviatã, o saque é econômico e subjetivo, e assim o devir é macaqueado num riso frouxo, numa
comédia que camufla o entorpecimento, uma ação perante o controle, uma ação com os corpos,
mas onde estão os corpos, a que ponto a subjugação dos corpos, pelo controle, subsumiu o corpo
social, sua subjetividade? Ao ponto de o filósofo que fala para as massas confirmar solenemente a
derrocada, a derrocada, e meus olhos que deitados estavam sobre o tapete do hotel, que imitava
um quadro de Mondrian, escalam um salto alto vermelho, chegam à linha tênue da meia que cobre
as pernas de uma mulher, olho-a nos olhos verdes, pele branca, cabelo comprido, batom vermelho,
ela está sentada à minha frente, solta a fumaça do cigarro em minha direção, levanta e vai até o bar,
volto para o quarto do hotel onde esqueci o telefone celular, sem mensagens ainda de Pamella,
Deus! que calor é esse? Um bom banho, um chá, deito, sonho e ela está lá ao meu lado, salto
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vermelho cigarro de filtro longo, novamente no saguão do hotel, repentinamente estamos próximos
ao pegarmos as taças numa bandeja ela me pergunta, depois de quaisquer palavras e apresentações,
se sou simpatizante do partido operário, brigada vermelha ou coisa que o valha, falo para ela que
nunca votei na verdade em nenhum partido mas que estaria num horizonte mais à esquerda, se
assim poderia se dizer de uma espécie agitada de traça de livros, ela me olhava com desprezo e
crescia, e crescia, eu estava dentro da taça de vinho dela, ela me olhando dizia: sou folk-bolsonarista,
armamentista do bem, e aproximava a taça da boca, a taça era de cristal fino e eu ali pequeno olhava
por sua garganta milhares de televisores, estava atônito, não acreditava que ia morrer assim, e
bebeu-me linda, era a mesma Gradisca de sempre, fascista, bem exposta ao mundo por Magali Noël,
o “Grito” de Munch encarna o meu, acordo suado, com as cores ainda reluzindo e beliscando meu
corpo, uma baba no canto da boca, passo a mão no rosto que pingava de tão suado, outro banho,
roupa clara, um cigarro e sigo para o saguão, vejo a moça de novo e penso, oxalá tudo não seja sonho,
leio a mais recente mensagem de Pamella, suas mensagens iam ficando cada vez mais codificadas,
devo ir para o Recife Antigo encontrar alguém da equipe que me conduza até ela, uma outra mulher
forte e grande, de óculos escuros e traje fino, Meruza de poucas palavras, fez-me entrar na Van
preta, não consigo ver para onde vamos, desço da Van, quase uma hora depois, um pouco tonto,
Meruza dirige rápido nas curvas, sei que estamos longe, longe do centro histórico, quase longe de
Recife, Meruza aponta para o portão cinza de ferro espesso que deveria ter uns seis metros por três
de altura, chegando no portão ouço o barulho magnético e ele é destravado, empurro-o e vejo um
enorme galpão, uma luz fraca, uma penumbra lá no fundo, vejo um mezanino e lá em cima uma
mulher acena com a mão, nos apresentamos e sentamos, perguntei o porquê do lugar e ela disse
apenas que era discreta, inicia me perguntando: o que você não faria em um trabalho sobre Daniel
Lins? Ao que respondo: fugiria, por um lado, do texto laudatório, e por outro, não entraria em
querelas, em discussões, nisso somos bem deleuzeanos... o pensamento é direcionado, ou mesmo
coagido, mais para criar e afirmar e menos para negar e contradizer, e quando se nega, se nega a
besteira, a idiotia, a patifaria, Irrompe o barulho de um tiro próximo ensurdecedor, dois! Três!
Pamella grita e pula assustada, Meruza aparece na porta e faz uns gestos estranhos, Pamella atende
o celular, acena para mim de longe, desculpa-se e corre... fiquei sozinho naquele galpão após os
tiros, sem saber de nada ouço o cantar de pneus de um carro, a música, o funk que chega
provavelmente com a caranga, “desce desce novinha....”, os pneus cantam novamente e as novinhas
da música se vão, olho de um lado para o outro, a mesma penumbra, chamo um táxi rápido pelo
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aplicativo e volto para o hotel, no quarto, sentado sobre a cama, fumando um terceiro cigarro
acompanhado de uma cerveja os fatos me vêem em imagens soltas, a voz de Pamella, os tiros, a
penumbra, Pamella me liga, a entrevista está cancelada, posso voltar para São Paulo, nos
encontraremos lá, no avião já quase chegando no aeroporto de Guarulhos retomo o que estava
pensando sobre a postagem de Daniel, a vontade de saltar sobre a inércia, essa relação com o devir
é que parece que deve ser pensada no horizonte de um pensamento do desastre 4 que formula na
implosão do um mesmo (que mutilado sempre se reagrupa) o “um mesmo sempre em cio, um
mesmo sempre grávido (...) um mesmo que em sua diferença encarna um povo que falta, sem
representar, sem falar em nome dele” 5, vou dormir o dia foi longo, e aqueles tiros?! Acordo olhando
para uma carta que acabara de ser posta por baixo da porta, Pamella dizendo que chega a São Paulo
semana próxima, aproveito o dia então para terminar de escrever o artigo que também fará parte
da Magazine junto com a entrevista, o título é L’univocité de la différence et la différence de l’univocité,
no qual tento abordar o que Daniel chamou de “escândalo do múltiplo” 6 (na efusão acontecimal de
tantos mesmos), ao considerar que “a Diferença e o Um se confundem e têm como objetivo
reconstruir a imagem que nós fazemos do pensamento e das ideias” 7, reconstrução essa que se dá
num esforço contínuo da escrita e do agir, reconstrução que opera no desfazimento da
representação, esta que age nas profundezas da consciência, mas para Daniel “a consciência é a
perda do Um” 8, o barulho das balas ecoou novamente, três tiros, fugir da representação do
pensamento, e isso acho que muitos deleuzeanos não entenderam, não entenderam a busca do
afundamento, anoitece, depois de duas noites frias, uma repentinamente quente anuncia o fim do
inverno, o ronco das motos que rasgam a rodovia Raposo Tavares na região do Butantã, a gata pula
sobre minhas anotações para o artigo, fiz um sinal para que saísse, mas antes, como retaliação a
gata deslizou as unhas crescidas sobre o livro, sobre esse trecho que leio: “O que há de ‘novo’? Onde
está a novidade, essa novidade enunciada? Em um domínio da atividade constituída, a criação
desempenha o papel da instância de descentramento, de deslocamento em relação a esse domínio”
9,

o arcabouço conceitual que dá conta do ôntico estende-se ao campo do político, a gata Miúcha

4

LINS, Daniel. O último copo- álcool, filosofia, literatura. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 22.
Idem, Ibidem, p. 22.
6
LINS, Daniel. “Plotino e Deleuze: Univocidade e diferença”. In LINS, D. (org.). Razão nômade. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2005, p. 7.
7
Idem, Ibidem, p. 7.
8
LINS, Daniel. Lampião, o homem que amava as mulheres (2ª Ed.). São Paulo: Annablume, 2011, p. 23.
9
LINS, Daniel. “Plotino e Deleuze: Univocidade e diferença”, p. 9.
5
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mia por baixo da mesa, compreendido aquele campo de forma ampla, mas teríamos muitíssimas
questões sobre a passagem do ôntico ao político, a semana voa, após novas coordenadas encontro
com Pamella, ela estava com o braço enfaixado, sentada com os braços sobre a mesa com ‘livros do
Daniel, de longe ela pergunta: você fez várias dessas capas, não é verdade? ao que aceno
afirmativamente, puxo a cadeira e sento, ela me explica que hoje faremos a parte da entrevista, um
gravador, uma câmera suspensa no tripé, uma luz tênue como a do galpão nos arredores de Recife,
antes de iniciar a gravar ela pergunta: você acha que a passagem de Daniel pela cidade de Fortaleza
foi marcante para a produção filosófica local? Eu: Sim, Ela: Por quê? Eu: basicamente, digamos,
porque ampliou e abriu novos horizontes de produção filosófica desvinculados completamente da
relação incestuosa da filosofia local – em sua expressão impressa – com o fator teológico que era
ainda basilar, Ela (com câmera e gravador ligados): em uma frase, como resumiria a expressão da
vida-filosofia de D. Lins? Eu: como uma militância do e pelo devir e, nesse sentido, o excesso barroco
na exaltação encarnada da força do Pseudos, Ela: as quase-verdades? Eu: a fuga da representação in
acto, Ela: o elogio das mentiras, a sedução? Eu: dentre tantas outras coisas, mas não de forma tão
simples, o elogio do Pseudos, ou melhor, sua adequatio não se formula em isonomia com a mentira
que é o oposto dialético da verdade, há mais de ingenium, de trama, de delírio sóbrio..., Ela: como
relacionar a força do Pseudos, ou como referendar o devir numa ordem mais palpável do político?
Eu: a princípio, parece que a questão é de perceber a representação entre representantes e
representados e não mais apenas entre os representantes, estes últimos devem na verdade passar
por um deslocamento ou desempoderamento, não se trata apenas da concretude tomada nas
instituições, cargos etc., mas do deslocamento sígnico, dos refazimentos da subjetividade, da
compreensão de algo muito simples que é a inserção de si no signo, no jogo do político, a fórmula é
simples, mas sua efetivação é o clamor desolado de muitos, conseguintemente a fuga das
representações, a qual deve inevitavelmente passar por uma desalienação em relação aos meios de
mediação entre as necessidades e a produção destas, uma refração das instituições no sentido de
diluição da representatividade, deve-se impulsionar o movimento do Pseudos na passagem do
ôntico ao político, a dilatação do poder de decisão esfacela o signo da verdade representada,
visando uma partilha concreta do sensível, mesmo sabendo de sua real instabilidade, e mesmo
sabendo que o trabalho entre os devires e as instituições não são pontuais, são antes eventos que
devem mais ou menos ser forjados numa linha de rupturas, Ela (impaciente): em termos mais
concretos, como jogar uma luz sobre a relação real e sobre as possibilidades de um devir
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revolucionário fora do plano conceitual, na vida? Eu: nesse sentido, sempre penso sobre o exemplo
dado por Deleuze do maio de 68, existem situações que afloram os devires e eles explodem mesmo
as convenções mais sólidas de um partido bolchevique, no Brasil poderíamos, num sentido inverso,
pensar nos eventos de 2013 para não irmos tão longe, toda a falsificação de um devir que até
englobara pequenos devires, mesmo se na astúcia de usá-los e redirecioná-los, falseando-os já na
sua parturição, seria preciso, como diz Deleuze, “descrever o papel dessas máquinas de esmagar o
desejo” 10, juntamente com outras ações que equacione os devires nas cesuras mais inertes dos
grupúsculos sedimentados seja em partidos ou em outros segmentos do político, os quais não põem
em movimento – para além da dialética ou da inatividade desta – a identidade ao ponto de perdê-la
para devir uma unidade múltipla, a rostidade camaleônica do um mesmo no cio, Ela: então existem
os dissidentes que portam o devir-revolucionário, são os detentores e propagadores do
acontecimento? Eu: não, e Deleuze também nos dá essa resposta, o devir é uma potência desejante
que não cabe nas determinações psicologistas nem em um sociologismo institucional que funciona
à mercê de uma filosofia política também institucional e institucionalizada, Ela (sorrindo): uma
anarquia? Eu: sim! a anarquia coroada, como retoma Daniel(-Artaud), no açougue catártico e surreal
onde os cortes efetuados nas carnes têm suas notas sublimes e trágicas, alegres e explosivas na
busca de “engendrar uma produção (...) numa espécie de encarnação de uma escrita crua, regada
pelo sangue, pela saliva, pelo excremento: uma escrita fecal” 11, uma militância da e pela carne que
é plena de devir sem ausentar o espírito já não mais hierarquizado, sem gênero, ou experimentandoo ao acaso, para “elaborar conceitos grávidos de acontecimentos e trabalhar (...) no universo da
contaminação (...) criando assim uma nova linguagem que cheira à vida” 12, seu projeto confunde-se
ou se encarna com o de Artaud e outros... Ela: então se pode contar com a interdição, na História,
de um devir formulado, um acontecimento historicizado? Eu (abrindo um livro de Daniel que estava
sobre a mesa, folheio-o buscando um trecho, acho-o): olha, como diz aqui o Daniel, “o
acontecimento não tem relações com a história, que interdita uma infinidade de acontecimentos,
mortificando-os, substancializando-o e distinguindo de direito o que é ou o que não é

10

DELEUZE; GUATTARI. “Sobre capitalismo e o desejo”. In DELEUZE. A Ilha Deserta e outros textos. Tr.br.L. Orlandi.
São Paulo: Iluminuras, 2006, p. 335.
11
LINS, Daniel. Antonin Artaud: O artesão do Corpo sem Órgãos. (Edição revista e atualizada) São Paulo: Lumme Editor,
2011, p. 11.
12
Idem, Ibidem, p. 12.
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acontecimento” 13, a substância no âmbito do ôntico gera o espelhamento das representatividades
no campo do político, Ela: se não se pode apreender o acontecimento e, portanto o devir
revolucionário na história, como se pode percebê-lo no maio de 68, por exemplo? Eu: são os
momentos em que a racionalidade assume sua afetação no campo maior do irracional, do que foge,
não apenas do que se opõe à razão, mas aquilo que simplesmente não é razão, e isso desnuda o
irracionalismo do capitalismo, sua racionalidade demente, mas, sobre a captação sensível do devir,
do acontecimento que irrompe no 68 parisiense, não se deve interpretar ou requerer antes de tudo
uma actio imaculada, uma verdade limpa que paira e se aloja no desejo coletivo, na sincronia de
ações libertas e libertadoras, não, não é necessário o homogêneo para a explosão acontecimal, mas
um campo que, em conflito, possibilita o emergir do devir revolucionário, não é o Χρόνος mas antes
o kαιρός, os mesmos corpos que comportam ou que são perpassados em seu eu-coletivo desejante
pelo acontecimento, são por vezes os mesmos que instauram a ordem num segundo momento,
como bem pontua Guattari ao falar da “discussão de Victor com Foucault no número de Temps
modernes sobre os maoístas. Victor consente nos excessos, mas no ‘primeiro estádio’. Quanto ao
resto, quanto ao sério, Victor reclama-se de um novo aparelho de Estado, de novas normas, de uma
justiça popular com tribunal, de uma instância exterior às massas, de um terceiro apto a resolver a
contradição das massas. Encontramos sempre o velho esquema: o destaque de uma pseudo
vanguarda apta a operar as sínteses, a formar um partido como um embrião de aparelho de Estado;
extração de uma classe operária bem ensinada, bem educada; e o resto é um resíduo,
lumpenproletariado de que é sempre preciso desconfiar (sempre a velha condenação do desejo)’” 14,
Ela: ao retomar essa fala de Félix Guattari, você está pensando em sua realidade agora no Brasil? Eu:
sim, sim, talvez mesmo inconscientemente, estamos afundados nisso, e é exatamente o nosso caso,
tudo retorna ao Estado, o povo é aí um enunciado que serve duplamente, lembro de um amigo que
acabo de conhecer, Chaves, que milita com agro-sustentabilidade com o movimento dos sem terra,
ele reclama que não acha interessante, nas últimas manifestações “Fora Temer”, aquilo que se
interpõe por trás das organizações que, por vezes diversas, transformam uma manifestação maior
em um comício partidário, o Estado está ali, no olho do furacão, unificando também os desejos, não
se pode dizer que a máquina tenha aí o mesmo fim da máquina de unificação neo-liberal (bárbara
por excelência), mas há também um esmagamento dos desejos e, por conseguinte, da possibilidade
13
14

LINS, Daniel. O último copo- álcool, filosofia, literatura, p. 109.
DELEUZE; GUATTARI. “Sobre capitalismo e o desejo”, p. 336.
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de explosão dos devires, estamos aqui no Brasil assim reféns dessa dupla aparelhagem, sem se
perceber que seu espelhamento à esquerda é tão maléfico quanto aquele à direita, nesse momento,
Pamella brincou levando seu braço esquerdo em direção à direita enquanto simultaneamente erguia
o braço direito movimentando-o para à esquerda em ziguezague, seguindo os movimentos de um
lado para o outro fiquei tonto e caí da cadeira, minha labirintite novamente, o mundo todo gira e
para e eu giro em torno do mundo visual que me cerca, náuseas e vômito, o de sempre, Pamella não
sabendo de minha labirintite se apavora e grita por Meruza, me conduzem ao Hospital mais
próximo, agradeço, peço para que me deixem que de lá conduzo a situação, elas se vão
recomendando cuidados, saio ainda tonto e sigo para casa, mudei recentemente para a Vila Gomes,
no badalado ponto final dos ônibus entre uma igreja neo-pentecostal e uma casa de umbanda, vejo
várias viaturas da polícia civil e federal, desço do táxi, um pouco melhor da tontura, eles estão à porta
da minha casa, sigo na direção deles, uma policial federal me viu chegando e apontou para uma
outra policial que parecia ser sua superior, esta fez apenas um sinal para que um outro policial viesse
em minha direção, antes que este chegasse até a mim um policial civil veio do meu lado direito e me
segurou, logo em seguida outro civil me segurou forte pelo lado esquerdo, o que está acontecendo?
– perguntei –, os policiais civis não responderam, ao que me questionou firmemente o policial
federal: o senhor é Leonardo Oliveira Moreira? Ao que acenei afirmativamente com a cabeça, ele
mostra a sua carteira se identificando com um nome qualquer ao qual não conseguia entender e diz:
o senhor está preso por formação terrorista e atentado contra a boa ordem do Estado brasileiro,
pelas ações de sequestro de dois funcionários do Ministério Público de Curitiba, pelo atentado com
carro-bomba em frente ao gabinete presidencial em setembro de 2016, por ter se aliado com
terroristas para explodir o helicóptero no qual voava o senador o Sr. Aécio Neves em sete de
setembro deste ano, pela invasão, juntamente com lideranças indígenas terroristas, do prédio da
FUNAE e sequestro relâmpago do presidente desta mesma no mês passado, por fazer parte do
assassinato do Ministro da Justiça, o excelentíssimo Sr. Gilmar Mendes, por distribuição de literatura
contra o Governo do presidente Michel Temer, pelo desaparecimento do senador o Sr. Romero Jucá,
por ter mantido o excelentíssimo juiz de Curitiba em cativeiro dentro de um galinheiro na região de
Cotia na Grande São Paulo, eu ouvia isso tudo mas não conhecia os fatos, gostava muitíssimo do
que ouvia e me alegrava, poderia até ser julgado feliz por tudo isso se de fato tudo isso ocorrera, é
noite, acordo no táxi, olho o sinal amarelo, estamos na Av. Rebouças, faz frio, o celular toca
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HOMEMIAUARETÊ
Rosa Dias1

Com o artigo “Homem-Iauaretê” gostaria de homenagear o professor Daniel Lins. Expressar
a minha profunda gratidão a esse pensador, realizador do Simpósio Nietzsche e Deleuze, o mais
intensivo e fecundo colóquio de Filosofia de que participei aqui no Brasil. Não posso esquecer todos
os devires que me atravessaram nos pelo menos seis Simpósios onde fiz algumas comunicações,
assisti a palestras admiráveis e usufrui dos encontros na praia com os outros professores também
palestrantes. Relembro, principalmente, as conferências inventivas e brilhantes de Daniel Lins.
Resumo aqui o que ficou para mim de cada uma delas. Em “Para uma cartografia insubordinada da
dança”,2 ele revelava as dobras do corpo que promovem “a desterritorialização dos dedos e dos pés
cantantes”, que fazia “um corpo cruzar, descruzar, tramar a terra com a duração de um gozo
insaciável, num diálogo incessante e conflituoso com a gravitação terrestre”, o movimento libertado
de qualquer finalidade utilitária que escuta apenas a si mesmo, “uma poesia tornada carne”. Em
“Deleuze o surfista da imanência”,3 nosso mestre desenhava nas ondas do mar uma estética do
efêmero, “a arte que cultiva o inútil, a arte de se sentir feliz, de nada fazer de importante”, a arte do
devir-surfista, do “dançarino da cena líquida” que não para de se insinuar nas dobras da onda. Em “A
metafísica da carne: que pode um corpo”,4 elaborou uma “máquina de guerra que se opõe à própria
metafísica”, deslocando as questões do corpo para o espírito e, com isso, tornando o corpo doente,
1 Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2
Lins, Daniel, “Para uma cartografia insubordinada da dança”, in Nietzsche e Deleuze imagem, literatura e educação,
p.86 a 106.
3
Lins, Daniel, “Deleuze: o surfista da imanência”, in Nietzsche Deleuze Jogo e música, p.53-75.
4
Lins, Daniel, “A metafísica da carne: que pode um corpo”, in Nietzsche e Deleuze Que pode um corpo, p. 67-80.
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a mente fraca e a língua alienada. Visando à potência do corpo, tinha presente o movimento de
experimentação artauniano que, por meio de exercícios espirituais e corporais, extirpava Deus dos
corpos e promovia o grito extático da festa de Dionísio. Em “Sujeito e devires: o corpo drogado”,5
apontava para as coordenadas perceptivas do espaço-tempo, ao traçar um universo de
micropercepções, de devires do drogado do xamã da Indonésia, do fumador de ópio de Bombaim e
dos devires: “pássaro de Luc”, do “Buda cantor” e do devir Maria Callas em Sila, uma cangaceira no
divã. Todas essas viagens iniciáticas são portas que se abrem para “um devir do próprio devir” e onde
tudo acontece no circuito dos uivos dos animais até o vagido dos elementos e das partículas, de um
devir animal intenso.6 Em “Esquecer não é crime”,7 anunciava ao mesmo tempo a positividade do
esquecimento e a invenção de um pensamento-outro, curado da figura triste dos sobreviventes da
memória, dos homens do ressentimento - impotentes, dispépticos, frígidos e escravos. Em
“Ameríndios: arte como resistência. Elogio do esquecimento ativo”,8 considerava os rituais da
pintura e dos ornamentos corporais, como sendo uma forma de afirmação da cultura e da ética da
crueldade. O corpo transformado em tela, suporte para pinturas, máscaras e adereços e lugar de um
devir que poderia ser marcado por um pensamento artístico, sob o signo de uma ética e de uma
estética da crueldade.
Outra lembrança inesquecível de Daniel Lins foram os programas de televisão de que
participou em Fortaleza para divulgação do Simpósio. Sempre com o rosto quase impassível, voz
mansa e olhar profundo tecia o seu devir-homem do cangaço em frente às câmeras, e cutucava a
mídia com a vara trançada pelos devires-insurretos frente à ordem estabelecida dos clichês
adquiridos de uma população de ouvintes que acumula notícias com olhares incrédulos. Vida longa,
intensa e fecunda para Daniel Lins.
***
Para se entrar no conto “Meu tio o Iauaretê”, para poder pensá-lo, é preciso percorrê-lo de
um canto ao outro, sabendo que as entradas são múltiplas e que uma vez escolhida alguma, não se
exclui a possibilidade de outro experimentador encontrar uma abertura e por ela seguir. Escolho a
5

Lins, Daniel, “Sujeitos e devires: o corpo-drogado”, in Nietzsche e Deleuze, Pensamento nômade, p.105-118.
Cf. Deleuze – Guattari, Mil Platôs – Capitalismo e esquizofrenia, p.79, in Lins, Daniel, “Sujeitos e devires: o corpo
drogado”, p.110.
7
Lins, Daniel, “Esquecer não é crime”, in Nietzsche e Deleuze. Intensidade e paixão, p.45-61.
8
Lins, Daniel, Ameríndios: arte como resistência. Elogio do esquecimento ativo, p. 32-62.
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entrada do devir animal de Guimarães Rosa e de Beró, o onceiro meio-bugre, que se tornou parente
de onça.
Esse conto, segundo o poeta Haroldo de Campos, representa o estágio mais avançado do
escritor em seu experimento com a prosa. Para ele, “Rosa retoma de Joyce aquilo que há de mais
joyceano: sua (como disse Sartre) ‘contestação da linguagem comum’, sua revolução da palavra, e
consegue fazer dela um problema novo, autônomo, alimentado em latências e possibilidades
peculiares à nossa língua, das quais tira um riquíssimo manancial de efeitos”.9
A trilha a ser percorrida para atravessar esse conto, publicado por Guimarães Rosa, na revista
Senhor, (Rio de Janeiro, março de 1961); republicado em Estas Estórias, (Rio de Janeiro, Livraria José
Olympio Editora, 1969) é a do devir animal, conceito cunhado por Gilles Deleuze. Por devir animal,
esse filósofo entende não uma relação do humano com o animal, não se trata de falar com o animal,
assemelhar-se a ele, querer ser como ele, mas emitir partículas que entram em relação de
movimento e de repouso com as partículas animais.
“Meu tio o Iauaretê” é narrado por um caçador de onças que mora no meio da imensa solidão
dos gerais: “Mundo muito grande: isso por aí é gerais, tudo sertão bruto, tapuitama”.10 Uma noite,
inesperadamente, aparece em seu rancho um visitante, perdido de seus companheiros de comitiva.
Durante toda a noite, dentro do rancho, ao pé de um fogo, o onceiro narra sua história, sua relação
com as onças que habitam esse lugar. Revela que é filho de uma índia com um homem branco, que
trabalhou como caçador de onça para um fazendeiro, “pra mor de desonçar esse mundo todo”,11
mas que, marcado pelo remorso, decidiu abandonar o trabalho de onceiro, passando a matar, ou
melhor, entregar os homens para as onças, que os atacam e os devoram: “Hum, hum, Nhor sim. Elas
sabem que eu sou povo delas. Primeira que eu vi e não matei, foi Maria-Maria”.12
Animado pela cachaça trazida pelo viajante, desfia casos: um repertório, “mosqueado de
nheengatu”, de caçadas e de carnificinas, demonstrando ter um profundo conhecimento dos
hábitos e mesmo dos pensamentos e sentimentos das onças. Toda a história é revelada em um
monólogo onde as respostas, para a maioria das perguntas do viajante, são subentendidas, numa

9

Campos, Haroldo de, “A linguagem do Iauaretê”, in Metalinguagem & Outras Metas , p.57 – 63.
Rosa, João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p.127.
11
Rosa, João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê” p.128.
12
Rosa João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p.137.
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insinuação de diálogo. O que se percebe é que, através dessas narrativas, o onceiro está,
aparentemente, procurando entreter seu interlocutor, ganhar-lhe a confiança ou fazê-lo dormir,
certamente com algum propósito obscuro que fica semivelado em sua fala, deixando o visitante
sempre desconfiado e em alerta.
O detalhe a ser considerado é que, desde o início do relato, a identidade quanto à espécie a
que pertence o zagaieiro é posta em dúvida, tanto por conta de seus limites linguísticos como
psicológicos. O visitante, em Jaguaretama, a terra das onças, sentindo-se em presença de um
grande perigo, podendo ser mais uma vítima das onças e do Beró, que, pouco a pouco, vem sendo
tomado por uma voz animal, permanece em estado de alerta e com o revólver engatilhado.
Interjeições e outros ruídos aparentemente sem sentido passam a transformar a fala do
onceiro até o limite em que se entende que ele sofreu uma metamorfose e, numa rápida sequência
final, o visitante o mata a tiro de revólver.
Como observa o poeta Haroldo de Campos, em seu belo texto “A linguagem do Iauaretê”, a
fala do onceiro é tematizada por um “Nhem? “intercorrente, quase subliminar, que envolve um
expletivo-indagativo ‘Hein’? mas que, como se vai verificando, é antes um ‘Nhennhem’ (do tupi
Nhehê ou nheeng, como registra Couto de Magalhaes em seu Curso de Língua Tupi Viva ou
Nhehengatu, significando simplesmente ‘falar’. Rosa cunha mesmo, em abono dessa linha de
interpretação, o verbo ‘nheengar’ (‘em uma noite do lua incerta ele gritava bobagem, gritava
nheengava...’), de pura aclimatação tupi, e juntando a jaguaretê (tupinismo para onça) a terminação
‘nhennhém ( ou ‘nhem’), como se fora uma desinência verbal, forma palavras-montagem (
‘jaguanhenhém ou jaguanhém’) para exprimir o linguajar das onças. (‘Eh, ela rosneou e gostou,
tornou a se esfregar em mim, mião-miã. Eh, ela falava comigo, jaguanhenhém, jaguanhém...’)
Destes compósitos, tira variantes, com significado análogo (Miei, miei, jaguarainhém,
jaguaranhinhenhém”, comportando porém uma nuança: miado de filhote de onça, de
“jaguaraim””.13
Ainda seguindo as considerações magistrais do poeta Haroldo de Campos, “interjeições e
expletivos, resmungos onomatopaicos, interpolam-se desde o começo de sua fala: (‘Hum? Eh-eh’...
‘Ã-hã’... ‘Hum, hum’... ‘Hum-hum’... ‘n’t, n’t’ ... ‘Ixe’!... ‘Axi’... Hã-hã...) e se confundem com (ou se
13
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resolvem em) monossílabos tupis incorporados ao discurso, portando significados dentro deles se
interpretados lexicograficamente (‘Sei acompanhar rastro Ti... agora posso mais não, adianta não,
aqui é muito lugaroso”)14. Esse Ti (como talvez o n’t, n’t) são partículas, para Haroldo de Campos,
como o fungar e o resbunar da onça, são o jaguanhenhém que toma conta do onceiro.
Agenciando estas duas direções a poética joyceana de Rosa e o devir animal de Deleuze,
parto da afirmação do filósofo de que o “escrever é um tornar-se”. Não um tornar-se escritor, mas
um tornar-se outra coisa. Em “Meu tio o Iauaretê” há um tornar-se animal de Guimarães Rosa e um
tornar-se animal da própria escrita. O escritor não fala como um animal, mas extrai da língua
tonalidades assignificantes. É pela voz, pelo som e pelo estilo que Rosa se torna animal. O devir
animal de sua escrita não consiste em imitar o animal. As palavras não se parecem com os animais,
elas urram, miam, são onças propriamente linguísticas.
Guimarães Rosa pôs em relevo os pontos de subdesenvolvimento da língua e, para isso, nos
intervalos da linguagem decidiu introduzir um animal propriamente linguístico. Fez, desse modo,
uma “literatura menor” que não é uma língua menor, mas, antes, o que uma minoria faz em língua
maior. É preciso ficar claro que maior e menor não são dois tipos de línguas, mas sim, dois
tratamentos possíveis de uma mesma língua, duas funções da língua. Menor diz respeito a um
processo de minoração, de invenção de um uso menor de uma língua maior. Servindo-se do
polilinguismo, em sua própria língua, Rosa não tratou de misturar línguas, mas sim, extraiu de sua
própria língua outra língua para fazê-la escapar da língua padrão e do modelo oficial.
Ao escrever Rosa escolhe palavras não pelo que elas significam normalmente, mas sim,
privilegia sua forma, sua sonoridade, criando para elas novas possibilidades de uso. Estabelece,
então, uma oposição entre o uso intensivo musical da língua e um uso simbólico que representa e
nomeia as coisas. Dessa maneira, a palavra irrompe em primeiro plano, configurando a personagem
e a ação, desenvolvendo a história do homem-Iauaretê.
Outro aspecto importante a ser observado é que, segundo Deleuze, uma das características
da “literatura menor” é que nela não há sujeito de enunciação, nem sujeito do enunciado, mas
agenciamentos coletivos de enunciação. A escrita é sempre um modo não subjetivo, impessoal que
destrona a figura do indivíduo escritor. De fato, o que produz enunciados são agenciamentos
14
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coletivos que atravessam o escritor, que ele mesmo não conhece porque faz parte de seu próprio
inconsciente. Também o sujeito que narra é atravessado por muitos nomes que traçam a sua história
na imensidão dos gerais. Ele próprio não carece mais do seu nome, não tem mais pai nem mãe,
perde sua individualidade, sua identidade, é arrastado na correnteza das palavras, na linguagem do
puro devir. Seus nomes, Bacuriquirepa, Breó, Beró, Antonho de Eiesús, Macuncozo, Tonho Tigreiro,
são todos seus e “nome nenhum”. “Não careço”. “Nhem? Ah, eu tenho todo nome. Nome meu
minha mãe pôs: Bacuriquirepa. Breó, Beró, também. Pai meu me levou pra o missionário. Batizou,
batizou. Nome de Tonico; bonito, será? Antonio de Eiesus... Depois me chamavam de Macuncozo,
nome era de um sítio que era de outro dono, é - um sítio que chamam de Macuncozo... Agora, tenho
nome nenhum, não careço. Nhô Nhuão Guede me chamava de Tonho Tigreiro. Nhô Nhuão Guede
me trouxe pr’aqui, eu nhum, sozim. Não devia! Agora tenho nome mais não...”15 Sem nome, Beró
atravessa a fronteira do humano e diz: “Mas eu sou. Jaguaretê tio meu, irmão de minha mãe, tutira...
Meus parentes! Meus parentes!...”16
Segundo Walnice Galvão, no código indígena, o tio materno pode valer como pai. Assim,
estaria no título do conto que o irmão da mãe, referido como onça traz o parentesco dele com todas
as onças. Por quinze vezes no desenrolar da narrativa, ele se refere às onças como “meus parentes”,
daí o titulo “Meu tio o Iauaretê” ― iauara é onça, em tupi, etê é verdadeiro.
Também na escrita de “Meu tio o Iauaretê” há um tornar-se coisa da palavra. As palavras são
utensílios, peças que se unem pouco a pouco para formar a máquina literária. Para Rosa, escrever é
necessariamente forçar a linguagem, forçar a sintaxe até certo limite.... o ruído, o limite que separa
a linguagem da animalidade, do grito e do canto. Um constante ruído percorre todo o conto – o
ranger das consoantes, resmungos onomatopaicos, expressões dolorosas. As palavras vibram sobre
si mesmas – tensão de palavras-coisas.
As consoantes rangem uma contra as outras como um ruído de ferragem: “–– Hum? Eh- eh...
É. Nhor sim. Ã – hã, quer entrar, pode entrar... Hum, hum. Mecê sabia que eu moro aqui? Como é
que sabia? Hum – Hum... Eh. Nhor não n’t, n’t”17. Fazem resmungos onomatopaicos: “Esturra – urra
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Rosa, João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p.144.
Rosa, João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p.145.
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Rosa, João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p.145.
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de engrossar a goela e afundar os vazios ..... Urrurru- urrurru”.18 Exprimem dor: “Hé... Aar-rrã...
Aaãh...Cê me arrhoõu... Remuaci... Araaã... Uhm... Ui.... Ui... uh... êeêe...êê....ê...ê...19
Na organização do conto, entram também elementos que fracionam o fluxo das palavras – as
reticências – são como pausa em música, recebem seu sentido dos grupos e das notas que as cercam
e são como o gaguejar de uma língua que onceia.
Assim, em “Meu tio o Iauaretê” há uma “desterritorialização” absoluta da língua portuguesa,
quer pela deformação oral da língua, quer pela utilização da língua tupi – Nhenhem (do tupi nhehê
ou nheeng = falar), quer pelo agenciamento das palavras – jagua nhenhém para exprimir o linguajar
das onças. “Eh, ela rosneou e gostou, tornou a se esfregar em mim, mião – miã. Eh, ela falava comigo
jaguanhenhém, jaguanhém”.20
Desse modo, a literatura do escritor de Grande Sertão Veredas é política. Como uma máquina
social que não remete à individualidade do autor, nem ao código dos enunciados dominantes,
produz enunciados novos, busca uma saída para a escrita, isto é, faz um uso menor da língua e
agencia-se com as minorias. Escrever não é, assim, um assunto privado. É um lançar-se em uma
história universal. Em “Meu tio o Iauaretê”, Rosa escreve no lugar dos animais que morrem, vive o
animal como uma população frente a qual se sente responsável, preservando assim seus direitos.
Seguindo o rastro do devir animal no conto, vemos que à medida que ele se desenvolve, o
que parecia “cascata” de onceiro para assustar seu hóspede (“Mecê, tá tremendo, eu sei. Tem medo
não, ela não vem não, vem só se eu chamar. Se eu não chamar, ela não vem. Ela tem medo de mim
também, feito mecê...21 (...) “Mecê acha que eu pareço com onça? Mas tem horas em que eu pareço
mais. Mecê não viu. Mecê tem aquilo – espelhim, será? Eu queria ver minha cara... Tiss, n’t,
n’t...22”(...) “Então eu viro onça. Eu viro onça mesmo, hã. Eu mio” 23 (...) “Eh, onça é meu tio, o
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Rosa, João Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p. 129.
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Rosa, Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p.138.
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Rosa, Guimarães, “Meu tio o Iauaretê”, p. 134.
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jaguaretê, todas”,24na verdade, tem um propósito, fazer mais uma vítima para alimentar as onças.
Sua linguagem traz um de repente: “eh, eu oncei...”25.
Seu linguajar prepara e anuncia o momento da sua metamorfose em onça. Os casos de
caçada e morte, de gente comida de onça e de jaguaretês carniceiros, tudo vai convergindo para o
clímax metamórfico. O onceiro, que não gostava de mulher, mas tinha zelos de macho pela caguçufêmea Maria-Maria, picado de remorsos pelas onças-pintadas e as onças pretas que matara, acaba
transformando-se em onça diante dos olhos de seu interlocutor e de seus leitores.
É importante sublinhar que a metamorfose da personagem não se dá por uma discrição
física, o narrador diz somente: “Ói: tou pondo a mão no chão é por nada, não, é à-toa... Ói: o frio...”26
Texto que é só voz, pura presença da voz. Essa metamorfose, como dissemos, começou a ser
mostrada por meio de sua prosa retrospectiva, de todos os casos contados. Se, até então, fora o
onceiro caçador de onças, agora, na fala, deixa transparecer que entre ele e suas vítimas havia uma
afinidade que até então desconhecera. Por isso, desde que passara admirar suas vítimas, recusa-se
a continuar matá-las. Sabe do local onde cada uma habita, de sua idade e de como fazem para
proteger seus filhotes.
O onceiro, que saiu de seu canto onde tinha parentes, pai e mãe, desterritorializado de seu
lugar, vendo-se sozinho e num lugar que não era próprio para morar, busca uma saída, uma
desterritorialização absoluta, um devir animal. O devir onça permite ao zagaieiro encarar com olho
forte as onças, viver sem medo entre elas. É importante lembrar que esse devir não era para ficar
livre da submissão a Nhuão Guedes (o homem que pagava para matar onças), mas sim uma linha de
fuga, no mesmo lugar na solidão dos gerais, destravando o fluxo do desejo antes bloqueado: “Tou
bom, tou calado. Antes, de primeiro, eu gostava de gente. Agora eu gosto é só de onça. Eu aprecio
o bafo delas ... Maria-Maria – onça bonita, cangussu, boa-bonita”.27
O momento que anuncia a transformação é aquele em que a linguagem se desarticula,
entremeia-se de língua tupi, soa como um rugido, um urro, um resmungo onomatopaico. Como
observa Haroldo de Campos, a metamorfose se dá no momento em que a linguagem se desarticula,
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se quebra em resíduos fônicos que soam como um rugido e como um estertor.28 Há, assim, uma
desterritorialização da própria fala. As palavras vibram em intensidades, desarticulando a união dos
significantes e dos significados: “Miei, miei jaguarainhém, jaguaranhinhenhém...” 29
Recorrendo de novo a Deleuze, podemos dizer que essas emissões de partículas animais do
onceiro entram em relação de movimento e de repouso com as partículas animais das onças. Assim,
tornar-se animal é fazer um movimento: “Pular de lado, muda o repulo no ar. Pula em cruz. É bom
mecê aprender. É um pulo e um repulo. Orelha dela repinica, cataca, um estalinho, feito de chuva
de pedra. Ela vem fazendo atalhos”.30 “Eu sei fazer igual onça. Poder de onça é que não tem pressa:
aquilo deita no chão, aproveita o fundo de qualquer buraco, aproveita capim, percura o escondido
de detrás de toda árvore, escorrega no chão, mundéu-mundéu, vai entrando e saindo maciinho, pôpu, até pertinho da caça que quer pegar”.31
Tornar-se animal é traçar linhas de fuga em todas as direções, formando uma cartografia:
“Deitei no chão ... Eh, fico frio frio. Frio vai saindo de todo mato em roda, saindo da parte do rancho
... Eu arrupeio. Frio que não tem outro, frio nenhum tanto assim. Que eu podia tremer, de
despedaçar ... Aí eu tinha uma câimbra no corpo todo, sacudindo; dei acesso. Quando melhorei, tava
de pé e mão no chão, danado para querer caminhar. Ó sossego bom! Eu tava ali dono de tudo,
sozinho alegre, bom mesmo, todo mundo carecia de mim ... Eu tinha medo de nada!”32
Tornar-se animal é movimento imperceptível. Devir animal não é projeto: “Uma hora, deu
aquele frio, frio, aquele, torceu minha perna... Eh, despois, não sei, não: acordei – eu tava na casa do
veredeiro ... Eu tava em barro de sangue, unhas todas vermelhas de sangue. Veredeiro tava mordido
morto, mulher do veredeiro, as filhas, menino pequeno...Eh, juca–jucá, atiê, atiuca! (...) Tinha
sangue deles na minha boca, cara minha”. (....) Que eu andei, que eu andei, sei quanto tempo foi
não. Mas quando eu fiquei bom de mim outra vez, tava nu de todo, morrendo de fome”.33
E, antes de mais nada, tornar-se animal é trair. É ser traidor do seu reino, de sua classe, de
seu sexo. É um tornar-se onça do homem e um tornar-se homem da onça. Essa transformação nada
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tem de metáfora, não se trata de uma semelhança, entre o comportamento de um animal e o de um
homem. Não há mais nem homem nem animal, já que cada um se desterritorializa. Há um único e
mesmo processo que substitui a subjetividade. A canguçu fêmea Maria-Maria é mulher e não onça
ao dormir ao lado do onceiro na beira do rio. O homem-iauraretê é onça e não homem ao dormir ao
lado de Maria-Maria. A metamorfose é sempre a conjugação de duas desterritorializações que
passam por um mesmo circuito – tornar-se homem do animal e animal do homem. A metamorfose
opera um encontro entre os dois reinos. Núpcias contra a natureza, captura do código onde cada um
desterritorializa o outro: “De madrugada, eu tava dormindo. Ela veio. Ela me acordou, tava me
cheirando. Vi aqueles olhos bonitos, olho amarelo, com as pintinhas pretas bubuiando bom, adonde
aquela luz ... Ai eu fingi que tava morto, podia fazer nada não. Ela me cheirou, cheira-cheirando,
pata suspendida, pensei que tava procurando meu pescoço [...] Muito tempo ela não fazia nada
também. Depois botou mãozona em cima de meu peito, com muita fineza”34[...] “Ói: onça MariaMaria eu vou trazer pra cá, deixo macho nenhum com ela não”.35
“Eh, eh, eu fiquei sabendo... Onça que era onça – que ela gostava de mim, fiquei sabendo...Falei
baixinho: Ei, Maria-Maria... Carece de caçar juízo, Maria-Maria...’ Eh, ela rosneou e gostou, tornou a
se esfregar em mim, mião- miã. Eh, ela falava comigo, jaguanhenhém, jaguanhém”36
No final do conto, ao deixar passar ao interlocutor virtual a sua história, o seu remorso pelas
mortes que efetuara, principalmente, aquela do preto Tiodoro, deixa-se agarrar, reterritorializa-se.
E por um momento, o homem onça, vendo-se perdido, apela para o visitante, mas já em língua
jaguanhenhém: “– Preto prestava não, ô, ô, ô, … Oi: mecê presta, cê é meu amigo ... Ói: deixa eu ver
mecê direito, deix’eu pegar um tiquinho em mecê, tiquinho só, encostar minha mão ... [...] Ei, por
causa do preto? Matei preto não tava contando bobagem ... Oí a onça! ui, ui, mecê é bom, faz isso
comigo não, me mata não... Eu-Macuncozo37... Faz isso não, faz não... Eu Macuncozo... Faz isso não,
faz não... Eu Macuncozo... Faz isso não, faz não... nhenhenhém... Heeé!..
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Hé... Aar-rrã... Aaâh... Cê me arrhoôu... remuaei... Rêiucàanace... Araaã...Uhum...Ui... Ui...
Uh...uh... êeêê...êê...ê... ê...38
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DANIEL LINS E
BARTLEBY:
PRÁTICAS DE
RESISTÊNCIA
Maria Cristina Franco Ferraz1

Escrever sobre Daniel Lins e homenageá-lo incita, de saída, um impulso memorialístico. No
final do século passado, quando eu já havia publicado meus dois primeiros livros – Nietzsche, o bufão
dos deuses e Platão: as artimanhas do fingimento -, Daniel Lins me contactou para me convidar para
o evento Nietzsche/Deleuze, que começara a organizar em Fortaleza. No primeiro ano não pude
comparecer, pois estava na França na época do congresso. Em vários anos que se seguiram, tive o
prazer de partilhar a experiência cearense Nietzsche/Deleuze, que deixou marcas não apenas no
meu percurso como – acredito – no de várias outras pessoas, entre conferencistas e público em geral.
Laços foram criados, outros reforçados. E tudo o que ali foi realizado, em torno de Daniel e de sua
força atratora, ainda persiste gerando novos liames e acontecimentos.
É sempre difícil (senão impossível) descrever com precisão os efeitos de um acontecimento,
pois grande parte deles funciona na clave do imperceptível, do microfísico, dos afetos que abrem
poros da pele e do mundo. Isso convoca o que Nietzsche afirmava como certas “nuvens não
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históricas” que sempre acompanham a história (mais perceptível sob o modo de estados de coisas
cristalizados) ou as múltiplas camadas de virtualidade que, conforme salientou Bergson, também
compõem a realidade. As trocas e bons encontros se davam de modo múltiplo: encontro com os
céus invariavelmente cambiantes de Fortaleza – como François Zourabichvili bem observou; com o
sol e a brisa cearenses; com intelectuais de vários países, que puderam respirar a largueza de
horizonte dessa curva suavemente sensual e arredondada do nosso litoral, aberto ao Oceano; com
o grande número de pessoas muito vivas que acompanhavam as falas e apresentavam performances
e produções audiovisuais. A lista não está completa, e nem poderia se completar, pois o que de fato
acontece sempre excede o enumerável.
Apenas para ressaltar a persistência real virtual, até hoje, dos eventos organizados por
Daniel, menciono novas amizades filosóficas com brasileiros e estrangeiros, que geraram convites
para conferências, publicações no exterior e, além disso, um programa europeu, um Doutorado
Erasmus Mundus a que integrei o programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense,
e que lá deixei ao me aposentar em 2011. Através de novo concurso público para professor titular
em 2012, entrei para a UFRJ; aprofundando tais laços iniciados em Fortaleza, acabo de integrar
nosso programa de pós a um Mestrado internacional no novo formato europeu Erasmus +. Isso
apenas para sublinhar efeitos de superfície, mais tangíveis. Mas, como se sabe, tudo isso nasceu e
se nutriu de afetos. De afetos cearenses cobertos de sal marinho, contagiados pela largueza
oceânica.
Como se pode observar, a intensidade dos eventos em Fortaleza continua reverberando no
país. E isso de vários modos. Ressaltar esses desdobramentos acredito ser a melhor maneira de
celebrar a iniciativa e força de Daniel Lins. Mas ainda tem muito mais. Colóquios aliados à vida –
prestando assim duplo tributo a Nietzsche e a Deleuze -, sua organização previa saudáveis ócios
matutinos, preenchidos de alegrias, praias, conversas entre todos, além de tempo de fala longo para
cada um de nós, entremeados por apresentações artísticas inesperadas e instigantes. Nada mais
convidativo à emergência do pensamento, esquivo à pressa, à imediatez produtivista e à dispersão
que nossos tempos inscrevem nos corpos. Para culminar, após os eventos, a maioria de nós seguia
para 3 a 4 dias em praias belíssimas. Quantos projetos vieram à luz em caminhadas praianas. Lembro
de um círculo que fomos formando, sentados em roda dentro do mar quentinho, e de como essa
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roda foi crescendo à medida que outros parceiros passavam passeando na praia. Ali nasceram
muitas amizades. E quantas ideias, trocas, afetos. Até hoje.
Considero, por isso tudo, aqueles eventos como verdadeiras práticas de resistência, de uma
intensidade rara no meio acadêmico. Além disso, a contrapelo de um jogo perverso bastante
arraigado no país, era no Nordeste que tudo isso acontecia. Mais um aspecto dessa força a ser
assinalada. Puxando a temática da resistência e para homenagear Daniel, Fortaleza e os amigos que
aí fiz, convoco a seguir a figura de Bartleby, a persistência do “prefiro não” do inquietante (e
fascinante) escriturário da famosa novela homônima de Herman Melville (1819-1891), cuja fortuna
crítica literária e filosófica tem sido das mais produtivas2. Quanto mais Bartleby se furta ao sentido
mais convoca sua produção: nisso talvez resida sua proliferação em leituras atuais.
***********
Bartleby, intrigante escriturário que deixa de copiar e de cumpir qualquer função no escritório
onde trabalha, foi tematizado por diversos pensadores contemporâneos, tais como Deleuze,
Derrida, Agamben, Rancière. Lembremos algumas reflexões de dois pensadores seminais: Gilles
Deleuze e Giorgio Agamben. No ensaio “Bartleby, ou a fórmula” (Deleuze, 1993), Deleuze privilegiou
a contundente agramaticalidade e atransitividade do estranho “I (would) prefer not to” (Prefiro
[preferiria] não), em suas múltiplas variações, frase que contagia o ambiente do escritório de
advocacia no coração de Wall Street. Embaralhando a oposição entre negação e afirmação,
introduzindo uma curiosa forma de resistência (ativamente passiva, firme, irremovível), a fórmula
de Bartleby funciona como um vírus que contamina tanto o jogo social e mercantil quanto a própria
escrita: a do personagem, que termina por se recusar definitivamente a copiar documentos (sua
função como escriturário, scribner); a da narração, continuamente assombrada pela negaçãoafirmação proferida por Bartleby; e talvez a do próprio Melville. Após ter publicado esse texto,
Melville permaneceu décadas sem escrever, tendo redigido sua última obra de ficção - Billy Bud pouco antes de morrer.
Agamben, por sua vez, enfatiza que a fórmula bartlebiana funciona como o algoritmo de uma
experiência na qual o possível se libera de toda razão. Para o autor, o “prefiro não” e suas variantes

2

O texto que se segue é uma versão parcial de um capítulo de meu livro Ruminações: cultura letrada e dispersão
hiperconectada (Rio de Janeiro: Garamond, 2015).
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seriam expressões de uma potência pura, liberta da subserviência aos ditames da vontade
(Agamben, 1995), sem os quais nem as leis nem a moral conseguem se sustentar. Giorgio Agamben
salienta que Bartleby passa a recusar o condicional (“preferiria não”), construído em inglês com o
modal “will” (querer), eliminando paulatinamente qualquer traço ou resíduo de vontade (ibid., p. 40).
Essa leitura realizada por Agamben está literalmente inscrita no texto de Melville. A tensão entre a
firmeza do prefiro não e a tentativa de coagir uma vontade que deveria se dobrar a comandos se
encontra diretamente expressa, por exemplo, no sintético diálogo em que Bartleby se esquiva de
uma ordem trivial dada pelo chefe (ir ao correio). Nesse diálogo também se pode perceber porque o
personagem abandona o condicional:
“I would prefer not to.” (preferiria não)
“You will not?” (não vai/irá? A pergunta ressoa também como “não quer ir?”, já que o futuro em
inglês se constrói com o modal will/querer)
I prefer not. (prefiro não [Melville, 1985, p. 73])3
Desestabilizado, cada vez mais exasperado com a respeitosa passividade e recusa do copista
(ibid., p. 72), com sua litania de “prefiro não” e variantes, o chefe do escritório (narrador da estória)
consulta dois livros: On the will (Sobre a vontade), do teólogo e filósofo americano Jonathan
Edwards, e On necessity (Sobre a necessidade), do pensador inglês Joseph Priestley. Nessas
referências explícitas repercutem os temas salientados por Agamben: o confronto entre
contingência e necessidade, o embate entre potência absoluta e vontade, uma vontade que teria de
se submeter aos ditames (e ditados) do comando e que, mesmo em sua recusa, se prestaria à
responsabilização jurídica e moral4.
O que desde o início desarma seu chefe, esvazia suas prerrogativas de comando e autoridade
é o fato de que, nas recusas recorrentemente expressas por Bartleby, não se revela qualquer traço
usual de “humanidade”. Há ausência total de explicação e de afetos corriqueiros, tais como raiva,
irritação, perturbação5. Quando um comando é recusado, havendo qualquer perturbação nessa

3

Os verbos will e prefer também estão destacados no original.
Inevitável lembrar a arguta investigação nietzschiana acerca dos vínculos entre crença em um sujeito neutro, agente,
dotado de livre-arbítrio e imputação moral. Cf. especialmente Genealogia da moral, primeira dissertação, parágrafo 13
(cf. Ferraz, 2015).
5
Eis o que o narrador relata: “Olhei-o com firmeza. O rosto estava controlado, os seus olhos cinza obscuramente calmos.
Não havia sequer uma ruga de agitação perturbando-o. Se tivesse havido pelo menos alguma inquietude, raiva,
impaciência ou impertinência nos seus modos, em outras palavras, se houvesse algo de ordinariamente humano em
4
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negativa já se está capturado pelo jogo de poder e obediência, se está enredado nessa relação de
mando. A atitude serena de Bartleby contraria esse jogo de afetos humanizador. O personagem
encarna um paradoxo, na medida em que é, ao mesmo tempo, manso e rebelde. Pode-se então
verificar que nele a potência se sobrepõe ao voluntarismo, aliás tão caro à formação da cultura
americana do self-made man. Soa ainda mais estranho esse ser frugal que recusa a vontade em plena
Wall Street moderna, movida à ambição.
Tanto Deleuze quanto Agamben se referem ao aspecto adâmico, ao elemento angélico de
Bartleby. O curioso é que a primeira referência ao surgimento de Bartleby - escriturário que veio de
lugar nenhum - no umbral da porta do escritório é a seguinte, no original: “the advent of Bartleby”.
O termo advent (advento), nada trivial, conjuga vários sentidos dicionarizados: vinda, chegada de
algo aguardado; os quatro domingos que antecedem o Natal; na teologia cristã, o ressurgimento de
Jesus como juiz no julgamento final, ou seja, a parusia, a segunda vinda de Cristo.
Bartleby expressa um movimento de suspensão em vários planos, todos eles implicados:
suspensão da frase; suspensão da injunção a se escolher entre duas preferências, entre dois
caminhos (base da ontologia hegemônica no Ocidente, desde Parmênides); suspensão de razões,
explicações e respostas; suspensão da vontade. Não pode, portanto, ser associado a um julgamento
nos moldes da moral cristã. Como figura paródica desse Cristo da parusia, Bartleby chega à casa da
lei, penetra nela para suspender e abolir os pressupostos morais e metafísicos de todo julgamento:
ficção do sujeito, predicação exigida pela gramaticalidade e pela crença na vontade, base da
imputação moral. Ao final da novela, o personagem enuncia apenas as seguintes (e terríveis) frases:
“I know you”; “I want nothing to say to you”; “I know where I am”. (Eu conheço você. Não quero dizer
nada a você [note-se que a estrutura da frase original é contaminada pela agramaticalidade do
“prefer not to”]. Sei onde estou). No lugar do julgamento moral, algo muito mais duro, opaco e
aterrador. Suspenso o julgamento final, não há mais redenção, castigo ou saída. Se está só, sem
consolos metafísicos, diante do que se pode ser. Ainda aqui, trata-se de uma prova para a potência.
Em seu insulamento, imobilismo e emparedamento, de modo lacônico (seu laconismo é
também uma forma de escapar a capturas), Bartleby se furta a ser confinado no zoológico das
classificações do estranho. Por exemplo, quando recusa projetos de viagem que o narrador
Bartleby, eu o teria sem dúvida demitido bruscamente do meu escritório.” (Melville, 2005, p. 9, tradução modificada e
grifo meu).
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provocativamente lhe sugere, afirma: “I like to be stationary. But I am not particular” (Idem, 1985, p.
94).6 Uma breve consulta ao dicionário on-line Oxford remete o sentido de stationary à imobilidade
no sentido físico e também comercial, como, por exemplo, na expressão “mercados estacionários”.
A palavra carrega em sua raiz a posição ereta, em pé (standing), e tem suas origens em referências
militares. O dicionário menciona ainda a confusão usual entre stationary e outra palavra próxima
(stationery), que remete a materiais de escrita e de escritório. Bartleby é, portanto, duplamente
stationary/stationery. A ressonância entre as duas palavras ecoa tanto sua recusa à escrita - na
medida em que imobiliza também o material de escritório - quanto a rasura da própria escrita
em favor da voz e da fala, nas quais os dois termos se tornam indecidíveis. Bartleby se mantém
de pé, ereto e insondável enigma. Eis como permanece, para exasperação de seu chefe, quando
é despachado definitivamente do escritório: “mas ele não disse palavra alguma7; tal como a
última coluna de um templo em ruínas, permaneceu de pé, mudo e solitário, no meio da sala
deserta.”8
Monumento arruinado, monumento à ruína, Bartleby mantém-se sempre ereto, mesmo
face a muros e paredes cegas. O templo em ruínas não deixa de sugerir algo de sagrado,
definitivamente perdido. Arruinado, mas insistentemente de pé, na firmeza de um monumento
ao que foi destroçado, aniquilado. Na sequência de sua autodescrição como “estacionário”,
Bartleby afirma não ser “particular”. Muito embora essa palavra seja adequadamente traduzida
como “exigente” (na tradução francesa: “difficile”), nela também ressoam os sentidos de
especial, distinto, excepcional, incomum, algo que, fugindo à norma e à regra, não tem cessado
de suscitar classificações, intervenções, internamentos. Bartleby recusa antecipadamente
qualquer rubrica psiquiátrica apta a domar a força de sua presença inquietante, suave e passiva:
“But I am not particular” - frase que ele repete três vezes no texto.
É entretanto em outro aspecto que gostaria de me deter a partir desse ponto. Embora seja
impossível desviar-se totalmente do fascínio exercido pela figura estranha de Bartleby, em que o
6

Nas traduções brasileiras propostas, por exemplo, por Irene Hirsch (“Gosto de estabilidade. Mas não sou exigente.”
[Melville, 2005, p. 32]) e por Luís de Lima (“E depois, gosto de ser sedentário. Mas não sou exigente.” [Melville, 1986, p.
89]), perde-se a dimensão por mim ressaltada, sugerida pelas palavras empregadas no original.
7
No original, he answered not a word (Melville, 1985, p. 84), algo como, literalmente, “respondeu nenhuma
palavra”, que reverbera o modo curioso de embaralhar afirmação/negação, furtando-se a esse regime opositivo e
imitando o prefer not to. Esse exemplo atesta o grau de contágio e corrosão do discurso e da própria narração,
produzido pelo efeito-Bartleby.
8
Minha tradução, a partir das duas previamente citadas, cotejadas com o original.
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foco de luz se concentra, proponho exercitar um deslocamento de perspectiva a fim de enfatizar a
relação que se estabelece, na novela de Melville, entre o narrador e Bartleby. Pois nessa relação se
manifesta certo comprometimento, mesmo que culpado e autodefensivo (afinal, se trata de um
advogado), com relação ao efeito-Bartleby. Em sua ambivalência, esse vínculo minuciosamente
retraçado e descrito na narração soa anacrônico no horizonte cultural contemporâneo, com suas
catalogações progressivas de todo tipo de anomalia ou estranheza. Rubricas psiquiátricas
proliferantes teriam sido um forte aliado do chefe, facilitando, simplificando e justificando o
abandono de Bartleby, na medida em que forneceriam ao chefe do escritório um apoio
especializado, científico, para expedir de uma vez por todas, com boa consciência, o que persistia
irremovível. Mas não é esse o jogo que se instala na novela.
O texto exprime matizes e oscilações de pathos do advogado frente a seu curioso
empregado. Reler o livro ressaltando esse jurista-narrador9 beirando os sessenta anos (cujo nome
está ausente do relato) produz atualmente um desconforto suplementar, na medida em que se torna
cada vez menos plausível o vínculo complexo - misto de cumplicidade, perplexidade e exasperação
crescentes - estabelecido entre um chefe de escritório de Wall Street e o instigante copista, com
seus indemovíveis “prefiro não”. Mesmo que, como lembra Modesto Carone no posfácio de uma das
traduções brasileiras (Melville, 2005, p. 46), se trate evidentemente, para empregar um termo
proposto por Henry James, de um “narrador não confiável” (unreliable narrator).
O estranhamento gerado pela obra torna-se então duplicado e intensificado: é produzido
tanto pela inescrutabilidade impassível de Bartleby quanto pelo tom paradoxal - misto de perplexa
cumplicidade e de repulsa feroz - que perpassa a narração, que pode ser lida pelo viés da
racionalização e da má consciência (ibid., p. 43). Por mais que o narrador sugira e pleiteie, por vezes
explicitamente, sua inocência (até mesmo quando se auto-ironiza e se denuncia), no final das contas
se trata de um assassinato consentido. Embora em geral advogando em favor de sua própria
inocência e de seu caráter humanitário, o chefe narrador sabe-se totalmente comprometido com o
fim do escriturário.
A ironia desse texto de Melville se expressa magistralmente na maneira com que
contrabandeia o sentido mesmo de Wall Street, coração do capitalismo em plena efervescência em
9

É assim que Modesto Carone caracteriza o narador da novela, no posfácio intitulado “Bartleby, o escrivão fantasma”,
inserido na bem-cuidada edição da finada Cosac Naify (Melville, 2005, p. 42).
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meados do século XIX. O escritório se situa em uma rua de Wall Street sem número, sugerindo valer
por todas as ruas e prédios do bairro. O sentido literal – rua (de) parede (wall) - ecoa de várias
maneiras em Bartleby. Isolado na sala por trás de um biombo, o personagem fixa constantemente
a parede, o muro cego que dista apenas um metro da janela do escritório, em atitude assim
sintetizada pelo narrador: de pé, em uma de suas “dead-wall reveries” (p. 78; devaneios de/ante a
parede cega). O copista termina seus dias preso como vadio (um vadio, aliás, que não vagava) na
prisão de Tombs (literalmente, “túmulos”), encarcerado entre muros, aprisionamento em que,
conforme indicado no nome do local, encontrará efetivamente seu próprio túmulo. Nesse livro
extraordinário, Wall Street se traduz, em contraponto, como Tombs. E o triunfalismo do capital,
também expresso pela busca por sucesso por parte do narrador, nele expõe sua face sombria e
mortal.
A narração do jurista de meia-idade, com suas oscilações afetivas, é regida por um impulso
retórico. Essa leitura é, também aqui, literal. Em dois momentos do livro é mencionado o busto do
mestre de retórica Marco Túlio Cícero, colocado por detrás da mesa do chefe, acima de sua cabeça
(ibid., p. 69 e p. 80). É Bartleby que o fixa, conduzindo nosso olhar, enquanto se recusa a responder
às amáveis perguntas sobre sua vida (onde nasceu, etc). Eis o relato da cena:
“Não olhava para mim enquanto eu falava, mas mantinha seu olhar fixo no busto de Cícero que,
como eu me sentava, ficava bem atrás de mim, umas seis polegadas acima da minha cabeça.”
(Melville, 1985, p. 80, minha tradução).
A referência a esse grande orador romano – autor de dezenas de arrazoados jurídicos pró e
contra -, por um narrador escrivão e jurista às voltas com sua má consciência e com sua
autojustificação, nada tem de trivial, deixando pistas, convidando a leituras que não embarquem
simplesmente de modo ingênuo no que ele narra. É o olhar de Bartleby que desvia o nosso,
deslocando-o para a figura do grande orador e advogado romano, mestre modelar da persuasão
retórica, que seguia a escola de Rhodes e seu expoente máximo, Demóstenes. Colocado acima da
cabeça do narrador, por detrás dele, Cícero preside ao gesto narrativo e o dita. Também nesse caso,
se trata de copiar, de cópias de cópias, em abismo.
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Como ela mesma aponta, essa novela de Melville funciona como uma peça retórica de
autojustificação e desculpabilização10. Narrando suas atitudes, mesmo por vezes cúmplices e
envoltas em fumos humanitários, ironicamente perpassadas pelas virtudes cristãs da caridade e da
piedade, bem como pelo mandamento do amor ao próximo - contrapostos às pressões por eficácia,
desempenho e sucesso em Wall Street -, o chefe do escritório expõe e expia a venda de sua velha
alma ao diabo. Aliás, seu mestre Cícero já alertara que aquele que troca seu trabalho por dinheiro se
vende a si mesmo e se coloca no nível dos escravos.
Apesar das autojustificações e da má consciência do narrador jurista, nem por isso a prisão e
a morte de Bartleby deixam de ser o resultado da repulsa e dos estratagemas para dele se livrar,
passando por cima da “fraternal melancolia” (Melville, 1985, p. 77) que o ligava ao lívido copista. Mas
o efeito-Bartleby persiste contaminando, como um vírus letal, as alegrias do sucesso alcançado,
matizando-as com uma melancolia que irá se intensificando até o final. Sucesso erodido pela
melancolia, por exemplo, como na passagem em que o chefe pensa ter se livrado definitivamente
de Bartleby: “[...] uma certa melancolia se misturava a isso: quase lamentei o meu brilhante
sucesso.” (ibid., p. 88, minha tradução).
A peça retórica produzida pelo narrador-jurista se encaminha para um derradeiro canto
fúnebre, para um réquiem à “humanidade” (também a sua) encarcerada e finalmente aniquilada na
figura extinta de Bartleby, já não mais de pé, mas por fim deitado na relva do frio pátio de Tombs,
associado pelo narrador ao “coração da eterna pirâmide” egípcia (ibid., p. 98). Ao final, ouvem-se
ecos paródicos do mestre Cícero, com seu princípio retórico da gravitas - eloquência sóbria e ritmo
calmo -, na frase derradeira, que fecha a novela: “Ah, Bartleby! Ah, humanidade!”. Tal frase copia,
parodicamente, o famoso “O tempora, o mores.” (Ó tempos, ó costumes, Catilinárias I). Mas no
réquiem, na oração fúnebre – clímax da peça retórica – ressoa outro texto modelar, desta vez
retirado do livro de Jó. Eis o diálogo entre o carcereiro responsável pela comida, que pensa que
Bartleby somente adormecera no pátio, e o narrador, que constata a morte do copista:
“A comida dele está pronta. Ele não vai jantar de novo? Ou ele vive sem comer?
Vive sem comer, disse eu e fechei os olhos de Bartleby.

10

Sigo aqui leitura aproximável daquela, seminal, desenvolvida por Silviano Santiago acerca do narrador-advogado
sexagenário Bentinho, no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis (Santiago, 1978, p. 29-48). O narrador-jurista
de Bartleby também estava “perto dos sessenta anos” (Melville, 2005, p. 3).
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Ei! Ele está dormindo, não é?
Com os reis e os conselheiros, murmurei”. (ibid., p. 98-99)
No original: “With kings and counselors”, murmured I.
Leia-se a seguir a passagem do livro de Jó, 3, versículos 13 e 14, retomada em Bartleby:
For now I would be lying down in peace; I would be asleep and at rest/
With kings and counselors of the earth, who built for themselves places now lying in ruins.
[Pois agora eu estaria deitado em paz; eu estaria adormecido e descansando/com reis e
conselheiros, que costruíram para si lugares ora jazendo em ruínas]
O pathos da breve cena de Melville se constrói pela tensão entre a trivialidade cotidiana,
expressa pelo carcereiro (comer todo dia), e a lacônica mas expressiva resposta do narrador. Assim,
com esse breve réquiem se cumpre a vocação retórica da narração, presidida e prenunciada pelo
busto de Cícero. E, ao mesmo tempo, celebra-se e homenageia-se funebremente tanto Bartleby
quanto os bons sentimentos destroçados pela lógica de Wall Street.
Por sua fatura e tema, a novela nos coloca ante a incumbência de distinguir entre dois tipos
de cópia. Por um lado, aquela que se fazia no escritório de advocacia e que Bartleby recusa. Tratase, nesse caso, de copiar assegurando a fidelidade à letra do original, devendo-se cotejar e controlar
o teor fidedigno de cada cópia efetuada. Eis o que exige o mundo da lei e o dos negócios. No texto,
entretanto, a cópia parodística funciona em outro regime, liberado da metafísica da origem, do peso
massacrante do original. Na paródia – do advento, dos textos de Cícero e do livro de Jó –, a cópia se
torna indiscernível da invenção. No mesmo gesto, a noção de origem se esfacela. Mesmo na
referência a Cícero, que seguia a escola de Demóstenes, desfaz-se a possibilidade de um ponto
original único e definitivo, instaurando-se um regime de cópias de cópias de cópias, em abismo, que
coloca em catástrofe a crença em modelos ou origens.
Resta ainda enfatizar, conforme já insinuado, de que modo verdadeiras pistas de leitura se
inscrevem diretamente no texto de Melville. Nesse sentido, ler o texto é simplesmente estar atento
às suas articulações, à sua fatura, perseguindo sua literalidade. A própria novela de Melville se
encerra – após a morte de Bartleby – com uma espécie de adendo que funciona como um convite
suplementar, como uma ode às leituras. Supõe-se que Bartleby tenha trabalhado na sessão de
cartas “mortas”, dead letters, aquelas que, não tendo sido lidas, não puderam produzir os efeitos
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benéficos de que eram portadoras (anel, dinheiro, perdão, esperança). Cartas ou textos não lidos
morrem. Deixam de cumprir seu destino e seus possíveis efeitos. As letras só vivem quando são lidas.
E como a novela se encerra no ápice da melancolia, sua leitura dedicada e literal, além de a salvar do
triste destino do descarte ou da queima, cumpre uma função propriamente farmacêutica, agindo
como cura do forte pathos melancólico que triunfa em seu final.
Retomando então este breve artigo em favor de práticas de resistência, e a contrapelo da
melancolia que fecha o livro de Melville, concluímos não como um réquiem, mas como uma
homenagem viva a Bartleby, à potência de todas as estranhezas inomináveis, em sua força de
abertura sensível e ontológica, presente na literatura moderna e ameaçada nas muralhas mais sutis
do desempenho otimizado, da eficácia a todo preço, nas novas voltas do parafuso efetuadas no atual
horizonte biopolítico. Ao mesmo tempo, ao lermos a novela Bartleby, procuramos contribuir para
que este personagem e a obra magistrais de Melville escapem ao destino das dead letters, das
cartas/Letras mortas, apostando no valor da literatura e da filosofia para resistirem as trevas de
nosso tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AGAMBEN, Giorgio. Bartleby ou la création. Saulxures: Editions Circé, 1995.
DELEUZE, Gilles. Critique et clinique. Paris: Editions de Minuit, 1993.
FERRAZ, Maria Cristina Franco. Ruminações: cultura letrada e dispersão hiperconectada. Rio de
Janeiro: Garamond, 2015.
MELVILLE, Herman. Bartleby, o escrivão. Tradução de Irene Hirsch. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
______. Bartleby, o escriturário. Tradução de Luís Lima. Ri de Janeiro: Editora Rocco, 1986.
______. Billy Budd, sailor and other stories. Londres/Nova York: Pinguin Books, 1985.
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978.

Revista Lampejo – vol. 6 nº 2

360

Carta a Daniel Lins ou da fidelidade à terra, pp. 361-367

CARTA A DANIEL
LINS OU DA
FIDELIDADE À
TERRA
Miguel Angel de Barrenechea1

RESUMO: A proposta deste texto consiste em publicar uma carta aberta a Daniel Lins, relembrando
o nosso encontro vital e acadêmico, acontecido há 19 anos, em outubro de 1998, na oportunidade
em que eu estava organizando o evento Assim Falou Nietzsche, em Ouro Preto, na UFOP. Daniel me
procurou para participar do simpósio, com a proposta de apresentar uma instigante e sugestiva
palestra: “A escrita das origens: Artaud e Nietzsche”. Esse ousado e virulento trabalho suscitou
muitos afetos, reflexões, ações e reações intensas, causando grande impacto num auditório
impávido que, na expectativa de assistir a mais um trabalho acadêmico, encontrou-se com uma
escrita radical, provocadora, que incitava a abandonar a conhecida passividade oriunda da maioria
dos discursos universitários. Nesse momento, fomos convocados a participar de uma fala – e ainda
desafiados a uma escuta – visceral, carnal, transgressora, sob a inspiração não menos virulenta dos
dois autores "malditos" invocados: Artaud e Nietzsche. Nesta carta, eu tento dialogar com essas
questões virulentas e viscerais provocadas por Daniel com sua escrita corporal, cruel e contundente;
com sua escrita “máquina-de-guerra”, principalmente rememorando esse trabalho sobre Artaud e
Nietzsche. Também rememoro algumas vicissitudes da nossa amizade que surgiu a partir dessa
intensa experiência de pensamento e de afetos. Procuro refletir sobre os numerosos encontros e
trocas que se sucederam nesses anos, tentando registrar minhas percepções e pensares nascidos
nesses singulares encontros, marcados por um significativo nomadismo que nos levou a dialogar em
diversos lugares do Brasil – desde o primeiro encontro em Ouro Preto –, como Rio de Janeiro,
Fortaleza, São Paulo, etc. Finalmente, tento realizar um balanço dessa amizade e dessa singular
1

Professor Titular da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
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experiência de pensar, a partir das ideias e dos afetos oriundos da filosofia de Daniel Lins; filosofia
que, mesmo transitando muitas vezes os caminhos acadêmicos, sempre se afastou das vãs
erudições, das miúdas vaidades e preciosismos universitários, mas, ao contrário, sempre cultuou um
pensar visceral, radical, carnal, isto é, sempre se manteve fiel à terra, à vida.
PALAVRAS-CHAVE: Daniel Lins. Carta. Fidelidade à terra. Escrita visceral.
Rio de Janeiro, outubro de 2017.
Querido amigo Daniel,
Escrevo hoje para você, do Rio de Janeiro. Um outubro cálido, como esses outubros
incandescentes, que prenunciam o eterno retorno de Rio 50 graus. Um Rio selvagem, de florestas,
lagoas e montanhas, de praias infinitas, de corpos suados, de corpos molhados, de corpos sofridos
e também sensuais, ardentes. Um Rio que resiste e persiste, apesar de tudo. E como você bem sabe,
não há governo neoliberal que tenha suprimido as lagoas, confiscado definitivamente os morros, ou
escamoteado a imensidão verde deste país-continente.
Como você também sabe, avança implacável um plano mundial em que os capitais,
perderam qualquer limite ou equilíbrio e pensam exclusivamente nos seus egocêntricos interesses:
querem livre circulação do lucro, maximização de ganhos, relações laborais mais frágeis e et cetera.
Um et cetera terrível, como uma denúncia, um proclame, um grito que não pode ser abafado. Mas,
enfim, hoje não quero falar tanto desse contexto asfixiante e desolador da política vernácula e
mundial; o meu propósito é outro, mais alegre e entusiasta: quero falar dos corpos, afetos,
intensidades e alegrias. Não há sistema social e político (ainda) que tenha confiscado o desejo, a
celebração, a nossa música, a nossa festa permanente – que reluta incólume e se mantém invicta
perante toda a opressão social; até agora, até que se demonstre o contrário, não há determinismo
sociopolítico ou econômico que tenha conseguido proibir o êxtase dos corpos, o exagero dionisíaco
das danças, os perenes acoplamentos rítmicos que permitem a produção incessante de novas vidas.
Os sistemas políticos e os impérios passam, mas permanece invicta a reprodução, a continuidade, a
celebração da vida.
Daniel, você me perguntará as razões dessa longa introdução, desse aparente e demorado
vestíbulo linguístico, dessa fala que quer explodir, mas ainda parece cândida na espera, no prefácio
para algo ainda não dito. Você me desculpará, pois é árdua a minha tarefa neste dia de outubro. Os
queridos amigos de Apoena solicitaram que eu escrevesse um artigo sobre você. Tarefa impossível,
claro! Não posso escrever sobre você, sobre seus escritos virulentos, sobre seus pensamentos
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ardentes, instigantes; ou sobre sua obra, tão relutante a ser chamada de obra, sistema ou construção
de um pensar nos moldes eruditos ou convencionais. Imagina: falar de sua obra ou, melhor, de sua
antiobra? Comentar seu percurso ou antipercurso?
Uma vez aceito o convite, isso me obriga e desafia a tentar caminhos alheios a todo
academicismo, a todo afã teórico ou discursivo. E, então: o que posso fazer? Posso, sim, dizer que
resplandece sua antiobra. O seu antipensar-acadêmico leva-me mesmo a recordar a nossa
experiência e os fragmentos de vida partilhados em encontros acadêmicos que fugiam claramente
a todo academicismo (lembra-se das festas? Das copas? Dos copos? Das praias?). Insisto: escrever
sobre Daniel é impossível. Não posso transformar o pensar-máquina-de-guerra dele em um conjunto
de fórmulas pasteurizadas; em sistemas tranquilizadores das filosofias oficiais; tornar seu pensarvida em conceitos pesos-pesados ou em natimortos expedientes acadêmicos, posso?
Claro que não! Jamais será possível escrever sobre Daniel Lins. Escrever sobre é cristalizar,
fechar, fechar a tampa, mortuorizar. É impossível pasteurizar, neutralizar quem faz da vida arte,
potência, dança das letras, dos signos, dos afetos, de gestos intrépidos, que traz falas ardentes que
rompem com todo amaestramento dos discursos tranquilizadores, das vidas burocráticas e
anestesiadas. Não é possível escrever sobre Daniel; não é possível tecer uma escrita-túmulo, uma
escrita-homenagem, uma escrita rememorativa. Não há rememoração, não há túmulo nem bronze,
pois ele coloca em xeque toda escrita mortuória, toda mortalha celebratória, todo epitáfio; ele nos
traz sempre um pathos-enloquecido do vindouro, do pulsante, do vivo, do visceral.
Peço desculpas: não há texto sobre, apenas uma carta, querido amigo, para recordar algumas
histórias vividas, alguns pensares partilhados e prever outras ousadias, outros vinhos, outras
intensidades, outras alegrias perante os sistemas que nos oprimem. Escrevo para você porque sua
escrita incendiária, desde que lhe conheci em Ouro Preto, há justamente 19 anos atrás nos
aproximou de uma forma radical e decisiva; seus escritos e palavras sempre me motivaram a
percorrer novos caminhos, a tentar desbloquear a fala da pele, do rim, do fígado das vísceras; você
me sinalizou pensares do vindouro e que não há tampa que possa ser jogada sobre a fala louca
daqueles que escrevem com sangue, com urina e com fezes, com o corpo todo. Para esses
pensadores nômades, loucos, não há cara feia, não há sistema universitário, social, político,
econômico que possa vencer à perene fala dos órgãos vivos, palpitantes. Não há enterro, não há
ponto-final, não há Farenheit nem queima de livros ou de arquivos que derroque a palavra-peste, a
palavra-Artaud, a palavra-Nietzsche, a palavra-Lins.
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Posso te chamar, também, de Professor Daniel Lins; tua mestria foi sempre, e será, abrir
sulcos na palavra e desafiar toda tentativa de restringir as vidas e os corpos. Daí o pensar dinamite,
extra-acadêmico e sensual. Pensar selvagem. Pensar ameríndio e antropofágico. Cearense cascudo:
incólume resistente contra o avanço de colonizadores e exterminadores de povos; de antigos
predadores como os não tão longínquos “evangelizadores” (entre aspas, claro!) portugueses e
espanhóis, que em nome de uma suposta palavra revelada, divina, verdadeira e imutável,
produziram fogueiras, genocídios, extermínios de modos-de-vida-outros. Esses conquistadores do
nada e lucradores de evangelhos tentaram modelar, amarrar e castrar nossos modos de vida. Mas
como você sabe, foi uma vitória parcial que não conseguiu ainda derrotar os nossos modos de vida
pulsantes, sensuais, vegetais, carnais; não houve e não há palavra revelada que tenha podido
cancelar definitivamente uma cultura nascida nas Américas. Mesmo com a despótica importação de
critérios, tábuas da verdade, metafísicas, religiões, evangelhos, filosofias, shopping-centers, tablets;
assim como os neoevangelhos neoliberais que consagram trabalho escravo, destruição e exploração
de florestas, exílio dos povos na sua própria terra... Mesmo assim, não puderam, não conseguiram
cancelar definitivamente nossa palavra, nossa resistência.
Por isso, hoje comemoro o pensar danielesco ameríndio. Invicto e resistente, perante o poder
todo-poderoso dos que trazem novamente, a sangue-e-fogo, uma nova bíblia, agora bíblia não
transcendente, mas sacralizante do lucro, canonizadora do deus capital. Linhas de fuga: você,
Daniel, com seus atos e sua palavra, oriunda de um nordeste castigado, castrado, esquecido –
lembrado apenas em rituais carnavalescos, em grotescos tour-de-sexo-fácil, em rituais extrativistas
–, mostra outros rumos, por mais difícil que pareça a peleja.
Daniel docente, Daniel pensador, Daniel militante da vida, sempre junta os cacos de um país
que, além de ser muitos, é muito mais que o sul-maravilha; você reinventa a geografia, coloca
corajosamente o norte no nosso norte. E sua fala, tão amordaça pelos neodetentores do saber, do
agente do-de-fora, e do Brasil-sul-maravilha, essa fala vigorosa traz o testemunho e o grito daqueles
que não podem calar. Brasil continente, continente índio, mestiço, europeizado, traz também o
grito dos nortes, dos nordestes. Aqui se fala e aqui se grita. Você discute, em pé de igualdade, como
você sempre fez com teorizadores das belezas além-mar, dos conceitos importados e canonizados,
mas que muitas vezes ficam nus, em xeque, confrontados com a fala da peste ameríndia, que é um
grito que perpassa um território imenso. Você não fala apenas do ser, do devir, da vontade de
potência, dos nomadismos, dos eternos retornos; você pensa América, pensa seus órgãos, seus rios,
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seus nômades esfolados e nos relembra histórias e dores arcaicas: pensares e sentires que não
podem ser calados pelo pensar oficial. Em você se conjugam o verbo de Paris, a fala de Deleuze e
Guatari, de Foucault e Derrida, a loucura e ousadia infinita de Nietzsche, o pensar fecal de Artaud,
assim como explode nessa fala a revolta, as revoltas; reaparecem sombras e signos esquecidos,
gestos ainda não esgotados de Canudos, de Tiradentes, de índios, de negros, de molambos, de
tantos anônimos e excluídos. Sua palavra americana é um verbo ferido do Brasil que se levanta,
anda, polemiza com os detentores de teorias sofisticadas. Sua palavra mestiça e impura confronta
os signos supostamente puros dos outros; por isso se torna uma palavra-outra, palavra das margens,
dos recantos, das linhas de fuga. Fala, Daniel! Hoje, muitos calam, é hora de re-exercermos a palavra.
Fala!
Querido amigo: escrevo em outubro. O texto é para Apoena, bela palavra ameríndia que
alude aos que “enxergam longe”, como você mesmo. Como você, que enxergou que é possível forjar
um pensar e um sentir brasileiro sem ser apenas um coadjuvante de pensares e sentires europeus e
norte-americanos. Agradeço muito pela amizade desses anos; principalmente pelo gesto, pelo
exemplo, pela instigação, pela contaminação, por doar um pathos explosivo, que não se quebra nem
se dobra. Isso tudo cobra muito mais valor agora, caro amigo, nesse momento de desertificação, em
que tudo parece levar ao cansaço, à resignação, à sobrevivência medrosa covarde e complacente;
você me instiga, me motiva a resistir, a afirmar. Isso é o mais precioso, isso vale ouro; esse legado e
esse exemplo é uma fonte de alegria. Gracias!
Mas agora, aludo brevemente, a esse nosso histórico conjunto. Lembra-se de novembro
1998? O nosso encontro foi justamente no maravilhoso Teatro Municipal de Ouro Preto, em um
simpósio que organizei junto com o querido amigo Olímpio Pimenta, e naquela época chamamos,
talvez muito pomposamente: Assim falou Nietzsche. Que ousadia a nossa de tentar decodificar
justamente a palavra do franco-atirador da palavra. Enfim, assim falamos nós em Ouro Preto sobre
Nietzsche (aqui sim “sobre”). Lembro que o primeiro contato foi sua ligação telefônica, na qual se
apresentou como amigo de Roberto Machado e, já quando estava totalmente fechada a
programação, solicitou participar do simpósio. Destacou, inclusive, que iria até lá “por conta
própria”, porque queria muito estar em um evento sobre Nietzsche, justamente em Ouro Preto,
terra de revoltas, de rebeldia, mas também de estudantes, de gringos, de alegria permanente.
E o nosso encontro foi a matriz de muitos outros encontros, de muitas trocas, de uma
amizade permanente, mesmo forjada de distâncias e contatos rápidos, efêmeros, mas sempre
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potentes e intensos. Mas cada reencontro foi para mim um reforçar laços, reinaugurar afinidades,
reinventar pensares e sentires. E foi para Ouro Preto, justamente que você levou a peste, a ousadia,
a coragem de esgrimir uma fala-artilharia-pesada, inspirada em Nietzsche e Artaud. Tivemos a
alegria, durante uma semana de novembro, daquele penúltimo ano do passado século, de
contarmos com centenas de estudantes e com queridos e admirados colegas e palestrantes, como
Roberto Machado, Rosa Dias, Cristina Ferraz, Rogério Lopes, Guiomar de Gramont, o próprio
Olímpio Pimenta, Rodrigo Duarte, Viviane Mossé e tantos outros. A sua fala “A escrita das origens:
Artaud e Nietzsche” foi uma genuína máquina de guerra contra as correntes antivitais, contra os
puritanismos, as falsas morais, as religiões e metafísicas pasteurizadas, contra as vãs erudições de
eunucos-homens-teóricos; sua fala foi realmente um sopro de ar fresco, de intensidade e virulência
nos afetos e nos pensamentos. Você invocou nada menos que Artaud e Nietzsche: pesos pesados
da transgressão contra todo o puritanismo de uma tradição ocidental que castrou os corpos,
reprimiu sentidos e pretendeu controlar rigorosamente prazeres, sexos, orgasmos.
Astutamente, você se associou a dois pensadores nômades que detonaram o moralismo, a
esterilidade dos filósofos institucionais, esses “burocratas do nada”. Sem dúvida, a sua fala tão
danielesca (tão artaudiana-nietzschiana!) colocou em primeiro plano (Comme il faut!) todos os
gloriosos miasmas do corpo: as secreções, as umidades, os gozos, as cagadas, as urinadas; e
também exaltou com uma irônica e diabólica inocência os não ditos do discurso oficial: as vaginas
molhadas, os paus eretos, os ânus amados, penetrados, os gozos, celebrando os sagrados líquidos
corporais. Enfim, você se colocou para além do bem e do mal, falando do vivo, do visceral, do
genuinamente humano na sua carnalidade, na sua animalidade, na sua sacra bestialidade. Danielmáquina-de-guerra, você marcou definitivamente aquele evento. Seu texto cutucou, encurralou,
desflorou discursos oficiais, e foi um orgasmo de alegria entre estudantes, professores, estudiosos,
curiosos, bêbados e outros “penetras” que ingressaram na festa profana daquele glorioso Assim
falou Nietzsche.
Foi um momento inesquecível, querido amigo. Ousadia, doação, caminho aberto, proposta
de vida para além de tantos cantos de sereia, que há tantos milênios nos esterilizam. Após Ouro
Preto, seguiram muitos outros encontros. Você fundou Deleuze-Nietzsche ou Nietzsche-Deleuze
em Fortaleza e foram dez eventos no nordeste-norte, nove no Ceará e outro em Belém. Daniel
sempre convoca filósofos, artistas, estudantes, surfistas, pensadores, bêbados, amas de casa,
cantores e poetas. Como Walt Whitman, você chama a todos a sentar-se à sua mesa. Não devia
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faltar nenhum. Não faltou! Editou diversos livros, organizou outros eventos; Daniel continua hoje
junto ao vento, junto aos corpos, juntos aos jovens e aos velhos; junto aos outros e às outras;
circulando na academia e para além da academia.
Hoje, os “meninos” (Gustavo, Ruy, Fabien, Thiago, Leonel... Sou gentil com vocês!) e as
meninas (Marília, Luana...) da Apoena se lembram de você: do incêndio que você trouxe do Ceará e
espalhou pelo Brasil, incêndio que continua espalhando junto aos que também enxergam longe.
Desculpe-me, caro amigo, por não conseguir escrever sobre você; nem uma carta decente eu
consegui elaborar. Creio que é a contaminação de um pensamento-esquizo, nômade, de um
pensamento-peste. E outro problema é que agora nem posso concluir, porque não há nada para
concluir, para definir, para sintetizar em se tratando de você. Somente poderia agradecer essa
contaminação, essa peste do pensar e do viver que você me inoculou há tantos anos. Além disso,
posso declarar mais uma vez a minha gratidão porque justamente nestas épocas sórdidas,
decadentes, mesquinhas, você me mostra que sempre é possível instaurar outros caminhos, por
mais forte que seja o adversário, o ditador de turno.
Querido Daniel, até os próximos pensares e sentires... Até as próximas copas! A gente se vê
em novembro, no Ceará!
Un beso,
Miguelangel

Revista Lampejo – vol. 6 nº 2

367

Daniel Lins – O discurso do corpo sem órgãos, pp. 368-371

DANIEL LINS
O DISCURSO DO
CORPO SEM
ÓRGÃOS
Samir Murad Melhem1
Esse modesto relato, é a fala de um ator. Um ator que pesquisa, que pensa é certo, mas um
ator. Que acima de tudo sente, ou seja, a fala sai pelo canal da intuição, da prática do ofício, onde o
coração deve chegar antes do cérebro e o levar a reboque. Não esperem encontrar, portanto, nada
além de minha experiência narrada a partir de alguns encontros que tive com Daniel Lins, tendo o
meu trabalho teatral, como o motivo maior que nos aproximou. Felizmente, acima de tudo para
mim acredito, nos tornamos amigos. Sinto-me assim, muito honrado de ter sido convidado a fazer
parte desse corpo de autores que falam sobre Daniel Lins, dentre os quais muito provavelmente,
meu depoimento será o mais informal e destituído de qualquer pretensão científica. Que ele se
preste a ser simplesmente o que pretende: o registro da força avassaladora do discurso e da escrita
e porque não dizer do caráter desse cidadão e como esses interferem, interagem e ampliam a
consciência sobre uma obra artística, no meu caso um espetáculo teatral.

1 Professor da Faculdade CAL de Artes Cênicas, ator de teatro, cinema e televisão, autor e dublador.
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Tive o singularíssimo prazer de conhecer Daniel Lins por conta do Congresso sobre Nietzsche
– Deleuze, por ele organizado, que aconteceu em Fortaleza no Centro Cultural Dragão do Mar, creio
que no ano de 2002. Fui convidado a participar do evento com o meu espetáculo solo Para Acabar
de vez com o Julgamento de Artaud. Após a apresentação houve um debate sobre Artaud e suas
relações com os dois filósofos mencionados no título do evento. E entre as cabeças pensantes da
mesa estava naturalmente Daniel Lins.
Em sua fala, tive um contato inédito com uma articulação do pensamento que de imediato,
me fez sentir uma afinidade com um tipo de erudição que curiosamente me tocou o coração.
Lembrei-me de outros não muito numerosos encontros que tive antes desse, como espectador no
campo da Filosofia e da Arte. Um dos mais significativos foi uma palestra que assisti com Gerd
Bornheim que falava sobre o Teatro Dialético de Brecht. Sua fala era brilhante, de um entusiasmo
lúcido e transparente, que cativava pelo carisma e pelo prazer de quem sabe transmitir
conhecimento de forma absolutamente espontânea. Ao final eu o convidei para assistir esse mesmo
espetáculo. Ele foi e disse que tinha gostado muito. Eu então pedi a ele que colocasse num pedaço
de papel umas poucas palavras do que tinha achado, e ele escreveu: “O melhor Artaud que eu vi, o
melhor Artaud que eu li”. Essa generosidade inata dos grandes espíritos se fez presente quando ouvi
Daniel. Mas enquanto Gerd te abraça com as palavras, Daniel te puxa com elas para uma conversa
em close, olho no olho. Falando com o corpo, ele me fez vivenciar uma experiência sensorial da qual
não saí ileso, à semelhança daquela que tive com Artaud em cena. De alguma maneira a meu ver,
ele complementava a teoria da prática artaudiana que eu tentava como ator. Tive um vislumbre dos
conteúdos que o seu livro sobre Artaud - O Artesão do Corpo sem Órgãos2 - havia me provocado,
como se aqueles, pulassem do papel e fossem carnalizados em seu discurso.
Ao tecer comentários a respeito de meu espetáculo, Daniel passeou por metáforas,
comparações, enfim ideias-imagens que eu, sinceramente não tinha consciência que minha primeira
experiência solo em cena pudesse suscitar. Adentrei assim para um outro plano desse universo, que
era esse Artaud visto a partir do campo do pensamento puro e que se fazia concreto pela força das
palavras de Daniel. Pois tendo estudado o pensamento artaudiano, sempre tendo como meta
principal, suas possibilidades expressivas na experimentação da cena teatral, eu havia somente
bordejado mais essa faceta desse ser caleidoscópico. Antonin Artaud, parece ter tocado a

2

Daniel Lins, Antonin Artaud - o Artesão do Corpo sem Órgãos. 2º ed. São Paulo: Lumme Editor, 2011.
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sensibilidade de vários pensadores contemporâneos como Deleuze e o próprio Daniel que eram o
foco principal desse espetáculo maior: o congresso onde meu trabalho se inseria, não como
ilustração, mas como uma das possibilidades artaudianas de pensar o Teatro e a Vida
conjuntamente, sem departamentalizações pequeno-burguesas. Em outras palavras, aqui uma peça
teatral além de seu caráter espetacular, também é um conjunto de ideias-formas pulsantes, que
trazem em sua performance, desdobramentos que tocam outros tipos de comunicação, como a
conferência, a poesia, a dança, o teatro de rua e acima de tudo é suor, saliva e músculo. Pude
perceber assim que minhas palavras com o texto de Artaud na cena e o texto de Daniel na mesa de
debates, complementavam-se organicamente.
Tive então a dimensão que esse trabalho cênico não mais me pertencia, pois não era
somente um espetáculo teatral, mas uma experiência, acredito eu, próxima ao que Artaud
preconizava do que deveria ser ou vir a ser o Teatro. Essa percepção mais ampla e completa de
minha própria criação, eu tive graças a Daniel Lins.
Aproximadamente, três anos depois, tive a sorte de ter Daniel mais uma vez encabeçando a
mesa de debatedores convidados para falar sobre Artaud após esse meu espetáculo, que também
havia sido convidado. Tratava-se dessa vez do grande evento sobre teatro e vida intitulado A
Teatralidade do Humano, organizado por Lucia Pardo e que aconteceu em 2005 no Teatro da Oi
Futuro no RJ, tendo virado livro no ano seguinte publicado pelo SESC SP e que reúne entrevistas,
depoimentos, palestras, fotos, de todos os artistas, intelectuais e “fazedores” da arte teatral de
inúmeras vertentes. Ali, me assistindo pela segunda vez, Daniel novamente, fez leituras simbólicas
do binômio corpo-voz do Ator, da itinerância desse conceito no espaço e na sua relação com os
objetos simbólicos de cena. Falou de meu corpo “artaudiano”, que se desmembra e se transforma
em um novo corpo a cada apresentação, revelando uma “ossatura da alma”. Um conceito que ele
linkou com o do “corpo sem órgãos” preconizado por Artaud.
Naturalmente em ambas as oportunidades, senti-me muito gratificado ao perceber que meu
trabalho como artista de teatro caminhava ao encontro dos blocos de pensamento a partir do qual
Daniel erigia seu discurso totêmico, metafísico e faiscante em cadências que se chocavam com uma
possível lógica de ouvintes menos avisados, lembrando a partitura física de um ator ou ainda uma
sinfonia de Stravinsky, repleta de quebras, pausas, com alternância de ritmos e cores.
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O jorro dessa consciência de Daniel sobre a consistência de meu trabalho de pesquisa cênica,
não tinha em absoluto a conotação do argumento de um crítico ou mesmo de um especialista na
leitura da semiologia do teatro, mas sim a de um artesão da fala, com profundo conhecimento das
tessituras construídas pelo pensamento artaudiano. Essa vivência me fez sentir que a partir de
minha entrega inevitável, eu havia encontrado um caminho, felizmente sem volta, para ser um
artista mais pleno e íntegro, comprometido com a obra que havia me proposto a realizar, onde não
a vaidade, mas a humildade do ator que se abre para o desconhecido, além dos seus limites
corpóreos, vocais e emocionais, fizeram-me legitimar meu ofício a partir de um novo olhar.
Daniel presenteou-me com algumas pérolas de sua produção intelectual original e única, que
passam pelo jornalismo investigativo e denunciador como O Dedo no Olho3, uma leitura arrepiante
que mostra os podres de uma sociedade movida por uma política corrupta e tirânica. E também um
ensaio poeticamente artaudiano sobre Virgulino Lampião, em seu livro O Homem que Amava as
Mulheres,4 e que afora o fato de ser uma visão inovadora que mistura sociologia e psicanálise, nos
mitos do cangaço, muito me auxiliou em minha pesquisa do meu próximo solo sobre o Padre Cícero.
Meu último encontro com Daniel, deu-se há uns três anos em sua casa em São Paulo. Comi
um pato preparado por ele mesmo e tomamos vinho, enquanto escutava as apreciações do seu novo
livro sobre Bob Dylan. Obrigado Artaud! Obrigado Daniel! Obrigado a vocês que me permitiram o
relato dessa minha experiência. Evoé!

3
4

Daniel Lins, O dedo no olho: micropolíticas do cotidiano. São Paulo: Annablume,1999.
Daniel Lins, Lampião, o homem que amava as mulheres. 2º ed. São Paulo: Annablume, 2011.
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FEITICEIRO!

Para Daniel Lins
Ada Beatriz G. Kroef1

Daniel não é um indivíduo, mas singularidade móvel, ladra e voadora que passa entre,
arromba, que forma energia coroada e habita o espaço nômade. Nosso encontro foi no Rio de
Janeiro, num evento organizado pelo professor Walter Kohan na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro – UERJ. Encontro Deleuze. Imagem: homem franzino, com braços e mãos cheios de
pulseiras coloridas e anéis. Como a maioria dos nordestinhos, baixinho! Conforme apresentava seu
texto “Mangue´s School: por uma pedagogia rizomática”, tornava-se grande, enorme, imenso, um
gigante! Diante de uma questão elaborada por um professor no fundo do auditório (que usava
chapéu panamá e suspensório) ele arrasa!!! Ganha minha simpatia e, posteriormente, meu coração.
No final da mesa, tentei aproximar-me; ele estava rodeado de pessoas. Pacientemente, aguardei
minha vez de cumprimentá-lo. Aproveitei a ocasião e lhe fiz o convite de ir a Porto Alegre para um
evento e outras possibilidades de inserção na micro-política das escolas da Rede Municipal de Ensino
da cidade. Com estas idas, nosso encontro fortaleceu cada vez mais.
Agenciamentos foram produzidos, convites para eu participar dos encontros NietzscheDeleuze em Fortaleza, onde havia um grupo de pessoas interessantes nas universidades do Ceará e
fora delas, produzindo pesquisas com este pensamento. Gente de vários cantos do Brasil e franceses
e canadenses e japoneses e irlandeses e portugueses e argentinos e colombianos e chineses...
Eventos singulares! Jamais se produziu algo parecido! Além do evento formal, mas sempre com arte,
em auditórios e outros espaços culturais, os encontros prolongavam-se em águas do mar cearense,
1

Professora Adjunta do Curso de Filosofia da UFC, filiada ao Programa de Pós-Graduação em Artes ICA/UFC.
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com dias de convívio e alegria! Daniel mostra-se o agregador do turbilhão, intercessor qualitativo
capaz de mudar a direção e o sentido dos fluxos.
Estes agenciamentos fizeram com que Daniel articulasse um Projeto no Conselho Estadual
de Educação, do qual faria parte. Integrar neste grupo exigiu, por opção, deixar Porto Alegre e
migrar para Fortaleza, onde conhecemos quase todo o sertão e litoral cearense em aventuras
indescritíveis: uma multiplicidade de risos (o riso revolucionário de Nietzsche), choros, cansaços,
lombalgias, fugas, mosquitos, baratas, aranhas, hotéis, casas, bolos, cafés, piscinas e... (nunca
esquecerei), marmitas... em especial uma, cuja “mistura” era pata de galinha com unhas e tudo!!!!
Como eu ri com este menino-moleque filósofo, sociólogo, pesquisador, cartógrafo, antropólogo e,
sobretudo, professor! Lembro-me do aroma de caju no carro, fruto das peraltices de Daniel em
colhê-los com pedradas e muitas, muitas risadas... Mutação do caju em doces, bifes, com farta
distribuição aos amigos! Daniel nos deslocou a Fortaleza, ao Ceará, produzindo um nomadismo e
uma mistura de encanto e estranhamento no cotidiano! Lins foi e é intercessor na minha vida
acadêmica e universitária, sempre provocando desvios, desafios, incertezas e experimentações
inusitadas! Leitora de seus livros, e com o privilégio de ler um manuscrito (O Último Copo), encontrei
um Daniel que escreve num devir não-filosófico na filosofia, criando um exercício perigoso e
arriscado que é o ato de pensar. Somente quando os perigos tornam-se evidentes, é que a
indiferença é interrompida. Daniel intercepta a indiferença em vôos de bruxa e movimentos
infinitos, furiosos, nada apaziguadores. Máquina de Guerra! Vida em que não há um
desenvolvimento, nem evolução ou progresso de uma linha reta temporal, sem sucessividade, mas
singularidade. Uma vida! Comemorar a vida com Daniel é sempre uma reunião alegre, regada com
um excelente vinho e os quitutes que dão um tempero peculiar à vida!
Obrigada, Daniel, nosso encontro vem do universo, é cósmico, de múltiplas galáxias, onde as
partículas a-significantes atualizam-se em blocos de sensações! Aprendi: viver a vida como obra de
arte!
Voilá, mon ami!
Tin-tin aos bons encontros que produzem alegria!
Obrigada por existires numa multiplicidade de devires!
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Merci, beaucoup! Por tanta coisa, mas, principalmente, por fazeres o pensamento de Gilles Deleuze
e Félix Guattari habitarem o sertão brasileiro!
Fortaleza, num dia de eclipse solar no ano de 2017.
Ada Kroef
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DANIEL LINS OU
NOTAS SOBRE
UM ENCONTRO
INTEMPESTIVO
Marcius A. L. Lopes1

Humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo.
Ludwig Wittgenstein

Para tentar melhor situar a importância de poder ter tido a honra de conhecer o amigo e
filósofo Daniel Lins, preciso fazer um preâmbulo do momento que passei a acompanhar suas
intervenções nas mais diversas searas, como grupo de estudos, mídias, aulas e outras.
Na década de 90 cursava Psicologia quando, então no quinto semestre deste curso e não
muito satisfeito em relação ao modo de como a psicanálise parecia negligenciar o campo social na
formação do inconsciente, perguntei a um amigo se ele não conhecia algum teórico dessa “ciência”
fundada por Freud que tenha tentado conciliar as “descobertas” de seu inventor e de Lacan com
alguns postulados do marxismo, uma vez que o social na perspectiva aberta por Marx parecia
resguardar esse viés que eu acreditava ser necessário para se pensar mais adequadamente o
1

Professor de Filosofia da Universidade Federal do Cariri (UFCA)
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inconsciente. Esse amigo, então, indicou-me As três ecologias de Félix Guattari. Logo se revelaram
para mim outros textos desse autor, mas um deles chamou-me atenção de imediato pelo título: O
Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia, porém, escrito em parceria com um filósofo e professor da
Universidade de Vincennes, Gilles Deleuze. Naturalmente só mais tarde descobri que a concepção
teórica desses autores não primava por uma síntese entre as ideias de Marx com as de Freud e Lacan.
O fato é que fui tentar ler esse escrito publicado por Deleuze e Guattari e, para minha frustração,
não consegui passar das dez primeiras páginas, pela simples razão de aparecer ali uma profusão de
conceitos dos quais nunca tinha ouvido falar. Porém, fui tomado pelo estilo, o que me incitou a não
desistir do texto. Ainda assim, uma enorme dificuldade pairava em torno desse escrito e não poucas
vezes pensei em desistir de lê-los e partir para alguma perspectiva que me fosse mais cômoda. Então
um dia, um outro amigo que também tinha algum interesse nesses autores, disse-me que havia um
professor que há pouco tinha chegado do exterior e que se ocupava com esses franceses, e o melhor
para mim foi saber que estava com um grupo de estudos em torno dos textos desses autores. E
assim conheci o professor Daniel Lins.
Há de se evocar que além de seu consistente e insistente trabalho em torno da filosofia de
Nietzsche, Foucault, Deleuze e Guattari (e de tantos outros que não cabe mencionar), não há como
deixar de ressaltar a sua extrema generosidade, como amigo, professor ou orientador (ou
coorientador, como foi o caso na minha pesquisa de mestrado). Acrescente-se a isso – e sei que
muitos irão também sobrelevar esse aspecto – um acontecimento singular produzido pelo professor
Daniel: a realização dos Simpósios Nietzsche-Deleuze e a publicação de textos destes simpósios2.
De maneira alguma será então exagero afirmar que com essa iniciativa de trazer para Fortaleza
inúmeros pesquisadores – nacionais e internacionais - para esse evento, uma nova linha de fuga ou
um novo acontecimento se produziu nesta cidade; ou ainda, não fosse esse ato político “menor”
(“menor” no sentido de micropolítica) promovido pelo professor Daniel, dificilmente teríamos em
tão pouco tempo a abertura para produção de novos horizontes não só para pesquisa (acadêmica),
como também para outros setores não propriamente institucionalizados (movimentos folclóricos e
populares, grupos de dança ou de teatro e outros).

2

Não podemos esquecer a também importante colaboração para a promoção desses Simpósios outros leitores que
se ocupavam há bastante tempo com Deleuze na cidade de Fortaleza, como foi o caso, por exemplo, de Sylvio
Gadelha.
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É claro que eu, bem antes destes acontecimentos mais ruidosos que foram os eventos, já
acompanhava o professor Daniel em suas manifestações, como dito agora a pouco, seja em debate
na televisão, universidade, palestras, de modo que tentava estar atento a quase tudo que me era
possível, pois via ali algo diferente ou, ao menos, aquilo que era ali dito eram coisas que não estava
acostumado a ouvir dentro da universidade, principalmente em relação a certos pensadores
franceses contemporâneos. É verdade que no meu curso de psicologia já havia visto algo sobre
Nietzsche e Foucault e que tinha apreciado muito, mas a “verdadeira” descoberta, mais
propriamente com a filosofia de Deleuze – o que me afetou significativamente –, só foi possível
graças aos grupos de estudos orientados pelo professor Daniel, algumas vezes em salas de aula da
universidade, outras vezes em sua própria residência. Em função disso, tinha decidido que assim
que terminasse o curso de psicologia iria continuar me ocupando de alguma forma com esses
pensadores que se tornaram determinantes para pensar uma nova concepção de subjetividade
(Nietzsche, Foucault e, mais notadamente, Deleuze).
Se os Simpósios organizados pelo professor Daniel estabeleceram, de uma vez por todas, a
abertura para um “pensamento nômade” na cidade de Fortaleza, o que significou a criação de um
novo possível em termos de pensamento, um outro momento tão importante quanto foi ter-me
aceitado para coorientação no Mestrado de Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Embora
fosse uma dissertação sobre a filosofia de Nietzsche (mais especificamente, o “socratismo estético”
formulado em seu período de juventude), o fato é que me ocupei bastante com vários conceitos,
além do próprio Nietzsche, também de Deleuze nesta pesquisa, e a importância aqui do professor
Daniel foi providencial em relação ao manejo de alguns destes conceitos. Mas preciso acrescentar
duas razões principais que me levaram a convidá-lo como coorientador e assim poder participar de
minha banca: primeiro foi um modo de agradecer por ter me inserido na constelação desses
filósofos que hoje me são tão caros e, segundo, foi ter entendido o humor como um poderoso
antídoto contra as paixões tristes que circundam o pensamento em geral. Foi então que descobri,
acompanhando de perto o uso que o professor Daniel fazia desses autores quanto no seu modo de
compor agenciamentos mais diversos, que o humor é um caráter filosófico par excellence. Mas é
importante assinalar que não é um humor qualquer, fácil, banal. Às vezes pode parecer até
insuportável. É porque esse humor se avizinha com aquilo que nietzscheanamente chamaríamos de
“alegria trágica”.
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Por isso convém lembrar, en passant, que essa linha de fuga criada pelo professor Daniel
Lins, apesar de sua notória receptividade em alguns meios de profusão cultural, jornalístico e
mesmo televisivo, ao menos na cidade de Fortaleza, não deixou por outras tantas de às vezes se
defrontar com certa má vontade de alguns que se encastelavam em sua mesmice sorumbática
(inclusive em certas ambiências acadêmicas). De qualquer modo, ninguém ficou incólume à “boa
nova” trazida pelo professor Daniel, mesmo quando fosse o caso de criticá-lo, ainda que não se
tivesse uma mínima noção do que ali estava sendo exposto. Mas se às vezes aconteceu de o
establishment cultural de nossa cidade querer tentar conter o contágio aberto por essa linha de fuga,
isso só confirmou o quanto foi providencial urgência de por “O dedo no olho”, para utilizar o belo
título de um de seus livros, nos “podres poderes” que não paravam (e não param) de espernear a
vida de ponta a ponta.
Finalizo sublinhando que trago sempre comigo um enorme afeto em relação ao filósofo,
sociólogo, psicanalista e, se ouso dizer, amigo Daniel Lins, principalmente porque se hoje tenho por
ofício a Filosofia e, principalmente, os filósofos que tomamos como aliados na luta contra a
redundância, o clichê e o fascismo que teimam em empreitar-se por todos os lados dia após dia,
dificilmente isso seria possível, na velocidade vertiginosa com que aconteceu, sem aquele
acontecimento que apareceu, pela primeira vez, na década de 90 do século passado. Obrigado,
Professor, por esse encontro intempestivo e por ter aprendido a rir de outra maneira.
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É POSSÍVEL AMAR
UM HEGELIANO?
DIÁLOGOS SOBRE
EROS, GÊNERO E
ALTERIDADE
Charles Feitosa1
Para o amigo Daniel Lins, respeito e admiração!

Intro - O dia dos namorados é geralmente um dia de festa, um dia de celebração do amor, não de se
refletir sobre o amor2. Parece até que aquele famoso lugar-comum, cantado por tantos outros, mas
também por Lulu Santos, tem algum ar de verdade: “são duas casas totalmente separadas/ as do
desejo e da razão” [Fogo de Palha, 1999]. Tudo se passa como se muita racionalidade inviabilizasse
os sentimentos, como se reinasse uma completa incompatibilidade entre pensar e amar. Minha
proposta aqui hoje é, ao contrário, celebrar o amor através do pensamento, pois como disse certa

1 Doutor em Filosofia pela Universidade de Freiburg i.B./Alemanha, professor e pesquisador do Programa de PósGraduação em Artes Cênicas (PPGAC) da UNIRIO, coordenador do POP-LAB (Laboratório de Estudos em Filosofia Pop.
2 O presente texto é uma versão revista, expandida e bastante modificada de uma participação originariamente
realizada em mesa-redonda intitulada “Diálogos sobre o Amor”, realizada no dia 12.06.2000, no Auditório Paulo
Freire/CCH, da UNIRIO.
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vez Emanuel Lévinas (1906-1995) em uma entrevista: « Le problème de L'Éros est philosophique et
concerne l'alterité» [o problema de eros é filosófico e concerne à alteridade]3. Pensar o amor implica
em refletir sobre a nossa relação com o outro, ou melhor, com a alteridade em geral. Ainda mais
radicalmente, sobre a alteridade que está presente também em nós mesmos.

O que é o amor? - Se estivéssemos em um diálogo de Platão e fossemos qualquer um, exceto
Sócrates, começaríamos a responder essa pergunta listando os vários exemplos da vida cotidiana.
Há o amor de si, que pode até virar um narcisismo; há o amor erótico, por Stendhal (1783-1842)
chamado de amour-passion; há o amor condicionado pela consanguinidade, ou seja, o afeto
fundamental entre pais e filhos ou ainda entre irmãos; existe também a amizade, que não é uma
ligação sexual ou genética, mas sim uma afeição especial por um próximo conhecido. Não se deve
esquecer a caridade, que se propõe a ser uma espécie de solidariedade pelo próximo desconhecido.
Fala-se ainda de amor ao poder, à gloria, ao dinheiro, à arte, à vida. Esses vários tipos de amor
parecem se organizar em uma hierarquia não explícita: do mais sensível para o mais espiritualizado;
do mais egocêntrico para o mais desprendido; do mais visceral para o mais civilizado; do mais
químico e centrado na pele para o mais neurológico e moral.

O Amor como cura da natureza humana imperfeita – Se Sócrates estivesse presente em nossa
conversa provavelmente ele sugeriria que tentássemos buscar o que há de comum nesses exemplos.
Poderíamos então arriscar dizer que todos esses casos particulares apontam para uma direção única,
a de que o amor envolve um sentimento mais ou menos prazeroso de unidade ou de comunhão.
Aqui vale recorrer ao Banquete de Platão e especialmente ao discurso de Aristófanes, que propõe
uma explicação sobre a origem e a essência do amor. O comediógrafo conta que a forma original do
ser humano consistia em uma combinação de dois sexos (com quatro pernas, quatro braços e um
corpo comum), mas que, no entanto, foi partida em duas metades estanques, isso porque esses
humanos originais ousaram se levantar contra o poder dos deuses4. As metades violentamente
3 Emmanuel Levinas: “Philosophie, Justice et Amour”, in: Esprit, nº80/81 (Aout-Sept 1983), p.16.
4 Roland Barthes (1980-1915) no seu livro Fragmentos de um Discurso Amoroso (1977) diz em certo momento que passou
uma tarde inteira tentando desenhar, sem sucesso, a figura do andrógeno de Aristófanes: “tem aparência arredondada,

Revista Lampejo – vol. 6 nº 2

380

É possível amar um hegeliano? Diálogos sobre eros, gênero e alteridade, pp. 379-387

cindidas passaram a sofrer muito pela perda da respectiva metade complementar e desejavam
intensamente uma re-unificação. Então Zeus inventa Eros, para reconstituir a totalidade originária
que se perdeu e assim “curar a natureza humana” (Banquete,191d)5. O “tornar-se-um” harmonioso
do amor só é possível porque, em uma perspectiva ontológica, não é apenas uma unificação, mas
sim uma reunificação, quer dizer a recuperação de uma unidade originária perdida.

O famoso mito dos andrógenos carrega consigo uma lógica através do qual o amor tem sido
predominantemente experimentado e pensado durante a história: o desejo pelo outro é a marca de
um defeito, de uma falta, que precisa ser corrigida. Entre os amantes surge uma força de atração
inexorável, que se fundamenta por sua vez no liame anterior entre os dois. A verdadeira ligação
amorosa é reconhecida porque dura para sempre, consegue se manter até mesmo depois da morte.
Aristófanes diz claramente no Banquete “[...] quando vocês [amantes] morrerem, também no
mundo subterrâneo do Hades vocês não serão dois, mas um, juntos na morte, como um morto
apenas” (Banquete, 192e). Amar significa desde essa perspectiva buscar a fusão de dois em um,
tornar um meio ser humano em um ser completo.

Minha Cara-Metade Perdida no Iêmen do Norte - Segundo o mito dos hermafroditas o amor nasce
das limitações da natureza humana, mas ao mesmo tempo, tende para a superação dessas
limitações em uma unidade indestrutível, indissolúvel, imortal. Mas será mesmo que o regozijo do
amor está em tornar-se um? Será que crença ontológica na reunificação não carrega consigo uma
lógica perversa que coloca o humano como doente e como seu único remédio, a auto-anulação? O
ideal romântico da complementação recíproca dos amantes tem influenciado durante 2500 anos

quatro mãos, quatro pernas, quatro orelhas, uma só cabeça, um só pescoço. As metades frente a frente ou dorso a
dorso? Ventre a ventre, sem dúvida, pois é lá que Apolo vai costurar, franzindo a pele para fazer um umbigo: os rostos,
no entanto se opõem, já que Apolo deverá virá-los para o lado do corte: e os órgãos genitais são atrás. Impossível me
figurar o andrógeno, figura dessa “antiga unidade cujo desejo e busca constituem o que chamamos de amor” (Roland
Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso, trad. de Hortensia dos Santos, Francisco Alves Editora, Rio de
Janeiro:1981, p.193).
5 Cito a partir da edição bilíngue grego-alemão, intitulada Symposion, traduzida por F. Schleiermacher, editada por K.
Hülser, In: Platon: Sämtliche Werke, Bd. IV, Frankfurt a.M. und Leipzig: 1991.
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toda nossa cultura ocidental, dos romances literários às histórias em quadrinhos; do dramalhão
mexicano às telenovelas brasileiras; de Romeu e Julieta à Syd (vocalista dos Sex Pistols) e Nancy.
Será que todos os sofrimentos associados ao amor na cultura ocidental não estariam associados a
essa ideia perniciosa de que só há um verdadeiro amor e que ele vai ser para sempre? E se eu não
achar minha alma gêmea? E se ela estiver nesse exato instante procurando por mim em vão no
Iêmen do Norte, por exemplo? Estaremos condenados ambos a perambular sem rumo e infelizes
pelo mundo? A lógica platônica do amor serve muito bem explicar o fim dos relacionamentos, pois
se acabou, é porque não era amor. Há uma certa perversão envolvida nesse raciocínio. Esquece-se
que uma relação amorosa envolve também tensão e não só tesão. A comunhão do amor promove o
encontro de dois seres e não a fusão de dois em um. Ora se ambos amantes forem dois seres
completos e não duas metades a procura de seu complemento, então a grande excitação do amor
não estaria justamente na oportunidade de existir na ambiguidade? De experimentar e celebrar a
alteridade?
De frente para o Espelho - Eu quero convidar Hegel para esse diálogo sobre o amor. Por quê?
Porque depois do Banquete de Platão é justamente Hegel quem vai desenvolver a mais ambiciosa
tentativa de reabilitar racionalmente a noção de amor da história da filosofia até então. Vamos falar,
portanto, da “dialética do amor”. A noção de amor tem um papel central na filosofia de Hegel,
especialmente nos seus textos de juventude6. Para Hegel o amor é o impulso afetivo inerente ao
vivente em direção a unificação com o outro. O amor é uma espécie de “boa pulsão, uma vez que é
impaciente e inquieto diante das cisões, das separações, das divisões. É nesse poder de unificar os
separados e os opostos que consiste a virtude do amor para Hegel, é nisso que está seu caráter
racional ou infinito. Mas o amor também tem seu inconveniente. Por ser um sentimento, o amor
apresenta-se como algo finito, quer dizer, é algo passageiro, acidental e arbitrário. A dialética
hegeliana tem como desafio lidar com essa ambiguidade do amor. O amor pode ser a solução para
todos os problemas (éticos, políticos, científicos), mas pode ser também a raiz de todos os

6 Costuma-se demarcar genericamente a obra de Hegel em três fases: os escritos de juventude (1790-1804); a época de
elaboração da Fenomenologia do Espírito (1805-1807), marco divisor de seu pensamento e, finalmente, o período de
consolidação do sistema com a Ciência da Lógica e a Enciclopédia (1808-1831).
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problemas. Como escapar desse dilema?

Em 1794, em um dos assim chamados Fragmentos sobre Religião Popular e Cristianismo, o então
ainda jovem Hegel enaltece o amor como sendo "algo análogo à razão, na medida em que o amor
se encontra a si mesmo nas outras pessoas, ou melhor, se esquecendo de si mesmo se coloca para
fora de si, simultaneamente sentindo, vivendo e sendo ativo no outro" (W1, p.30)7. A analogia
consiste em que tanto no amor como na razão, o outro passa a ser reconhecido como o meu outro.
Tanto o amor como a razão têm o poder de estabelecer comunhão, comunidade e comunicação
entre os seres humanos. O amor é nesse sentido o melhor dos sentimentos, pode ser um
sentimento, mas é bom. Essa comparação é importante, pois ao invés de tratar o amor apenas como
o outro da razão, ou seja, como uma sensação aleatória muito mais próxima da natureza do que da
cultura, Hegel o identifica como uma outra forma da racionalidade, como uma "razão alterada". Em
que consiste essa suposta racionalidade do amor? O verdadeiro amor se realiza segundo Hegel no
bem pelo outro. Trata-se de uma unidade, mas não de uma aniquilação do outro. A unidade
instaurada no amor tem que supostamente inviabilizar qualquer hierarquia entre os polos
envolvidos. O amor aniquila o poder, mas não o outro: “Somente no amor somos um com o objeto,
sem que ele domine ou seja dominado”, diz o ainda muito jovem Hegel em uma importante
anotação do verão de 1797 (W.1, p.242). E ainda, contra todo e qualquer tom panteísta (de unificação
com o cosmos, com deus ou a natureza), ele observa que o verdadeiro amor só acontece entre
semelhantes: “de frente para o espelho, em frente ao eco da nossa essência (ibid, p.243)

É possível amar um hegeliano? – A filósofa e feminista alemã Barbara Kuon, atualmente professora
no Instituto de Filosofia da Mídia da Universidade de Karlsruhe, publicou em 1997 um artigo com um
polêmico título Posso amar um hegeliano?. A ideia era trazer para o campo da existência a discussão
sobre algumas das principais propostas da filosofia hegeliana para o campo da sociedade, da política

7 Eu cito a partir do primeiro volume (W1) das obras completas de Hegel editadas pela Suhrkamp, onde os escritos da
juventude se encontram compilados: G.W.F. Hegel: Werke in zwanzig Bänden, ed. Por E. Moldenhauer e K.M. Michael,
Frankfurt a. M.:1993. Uma tradução em espanhol, feita Jose Ripalda, intitulada Escrestá disponível pelo Fondo de
Cultura Economica, Madrid: 1978. Todas as citações de Hegel no presente artigo são dessa edição.
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e das artes. Sua conclusão é a de que é possível se apaixonar por um filósofo, desde que não seja um
hegeliano em estrito senso, que ainda acredite na submissão ao casamento e ao Estado8. Mas como
ama um hegeliano? Vimos que no amor hegeliano deve haver uma fusão sem dominação, quase
como se houvesse um equilíbrio entre si mesmo e o outro. O problema parece que embora a dialética
do amor postule ontologicamente um equilíbrio entre os polos contrários, a performance ôntica
acaba sempre por ser muito pouco dialética. Isso fica nítido, por exemplo, quando Hegel pensa a
relação homem-mulher institucionalmente muito mais sob o signo da desigualdade e da dominação
unilateral, do que do equilíbrio recíproco. Em uma citação dos Princípios da Filosofia do Direito (1820)
de um Hegel já não tão jovem lê-se: “o homem não deve valer mais que a mulher” (W7, §167, p.321).
Mas em outras passagens ele deixa claramente a entender que as mulheres são incapazes para
filosofia, a ciência ou a política: “Se as mulheres estão no governo, então o Estado está em perigo,
pois elas não agem segundo as exigências do universal, mas sim segundo os impulsos e opiniões
acidentais” (ibid, p.320).

Assim fica claro porque textos importantes da primeira onda da literatura feminista tenham títulos
tais como Vamos cuspir em Hegel (1970), da escritora e crítica de arte italiana Carla Lonzi (19311982)9. O cuspe feminista é contra uma certa tradição falocêntrica do pensamento que teima em
identificar o gênero feminino como marca da passividade e da submissão. Hegel também faz parte
dessa tradição. A diferença sexual reproduz a hierarquia entre razão e sensibilidade, não é à toa que
em uma famosa passagem da seção sobre „Filosofia da Natureza“, da Enciclopédia (1817), Hegel
afirma que: "o testículo masculino é o cérebro ativo, o clitóris é o sentimento inativo por excelencia"
(W8, §369, p.519). Assim como o feminino está supostamente mais para a natureza do que para a
cultura, a concepção de amor de Hegel também não suspende essa hierarquia, ao contrário, até a
promove de maneira ainda mais refinada. O amor não significa o mesmo para os homens ou para as
mulheres. Uma vez que a mulher está longe do universal, então a entrega e o sacrifício no amor é o

8 Barbara Kuon: “Kann ich einen Hegelianer lieben?”, in: Der Geist ist ein Knochen, org. pelo Kulturamt – Stadtarchiv
Stuttgart, Körperschaft: 1997, pp. 64-91.
9 Uma versão digital em espanhol, editada pela fem-e-livros, pode ser consultada no seguinte link:
http://www.nodo50.org/herstory/textos/Escupamos%20sobre%20Hegel.pdf.
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máximo de espiritualidade que ela pode alcançar em sua vida: o amor pelo homem ou pelas crianças
é a “determinação substancial” [substantielle Bestimmung] ou a “destinação ética” [sittliche
Gesinnung] das mulheres, ao passo que para o homem, em contraste, o amor é um retorno
concedido à natureza, uma espécie de descanso na “luta e trabalho com o mundo exterior” [Kampf
und Arbeit mt der Aussenwelt] (Filosofia do Direito, W7, p. 318). Tudo indica que que o ser-um dos
amantes na dialética não é sentido de forma comum para ambas as partes, o amor hegeliano
reproduz e fortalece a suposta inferioridade do feminino. Quem ama um hegeliano esperando
escapar à violência da exclusão do diferente acaba se enterrando vivo em uma unidade, certamente
inclusiva, mas não menos violenta e hierárquica.

Fim do Amor: A dialética do amor em Hegel diz que o amor é ele mesmo dialético na medida em que
é uma oportunidade que cada um tem em se reconhecer no outro. O problema é que esse
reconhecimento é ainda apenas um pressentimento, não é ainda um princípio ético racional. Na
juventude Hegel ainda elogia os aspectos sensuais e sensíveis da relação amorosa, tal como no
famoso Liebesfragment (1797-1798): “o mais próprio se unifica no toque, no apalpar, até chegar à
inconsciência, a superação da diferença” (W1, p. 248)10. Já o Hegel da maturidade vai aos poucos
substituindo a sensualidade do amor pela eticidade da lei. Hegel espera que o homem supere sua
finitude através do amor. Entretanto o filósofo constata aos poucos um certo fracasso: através do
amor o homem é sempre reconduzido à finitude. Ele passa a interpretar esse fracasso como um
indicio da inferioridade/imperfeição do amor e vai buscar na razão um substituto mais eficiente. Essa
transformação na interpretação do amor é uma das características principais da passagem do jovem
Hegel para o Hegel da maturidade: se por um lado o amor traz uma unificação com outro, por outro
lado essa é unificação é imperfeita, porque é apenas sentida, intuída, inconsciente. Sem sua
consciência é como se a unidade não existisse. Se o amor completa o homem, é preciso ainda que a
razão venha completar o amor, espiritualizá-lo, na terminologia hegeliana, torná-lo pensamento,
saber, conhecimento. Só a unidade da razão permanece eternamente, a unidade do amor é uma

10 Uma excelente tradução desse fragmento em suas diferentes versões foi realizada por Joãosinho Beckenkamp
(UFPel) e está disponível no seguinte link: http://www.hegelbrasil.org/reh8/joaosinho.pdf.
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ligação muito tênue, contingente e frágil para garantir a unidade entre as pessoas, pois está ainda
muito condicionada pelos humores do desejo, pelas idiossincrasias de cada indivíduo, enfim pelos
acidentes e incidentes do cotidiano. Será preciso, portanto, recorrer a leis que protejam a unidade
da sua dissolução. O amor e sua imponderabilidade estrutural finda com o advento dos contratos,
seja para formar um casal ou para formar uma comunidade com suas respectivas constituições.
Amar o outro e amar outramente - Há uma ambivalência no amor na dialética hegeliana: de um
lado o amor tende ao universal, de outro faz com que o indivíduo seja constantemente reconduzido
a sua singularidade. Hegel não é capaz de lidar com esse caráter paradoxal e opta por desenvolver
estratégias mais apuradas de unificação entre os indivíduos, exigindo um reconhecimento racional
e não intuitivo da alteridade. O amor continua sendo uma forma de sabedoria do outro no sistema
hegeliano, mas a forma mais pobre, abstrata e imperfeita. Mas talvez a incapacidade do amor de
cumprir a expectativa de instaura a unidade perfeita e duradoura ateste muito mais as impotências
e limitações do pensamento hegeliano, do que do amor propriamente dito. Se o amor for entre seres
finitos então é inexorável uma certa instabilidade no encontro amoroso. Ao contrário do que Hegel
acredita, nenhuma lei é capaz de garantir ser-comum dos amantes. Por causa da sua radical
imponderabilidade o amor não serve como fundamento das instituições. O amor talvez seja mesmo
inadequado para realizar o universal, mas essa inadequação demonstra que talvez o universal seja
apenas um ideal sonhado de perenidade, que talvez não corresponda ao modo temporal em que o
ser humano existe.

As dificuldades da dialética do amor são uma herança de um princípio do platonismo, a saber, a de
que a essência humana só será curada através de uma religação entre o eu e o outro. Tudo indica
que a reunificação nunca vai acontecer, simplesmente porque a ligação originária nunca aconteceu,
em momento algum. Não existe uma unidade arcaica perdida dos seres humanos da qual a atração
erótica teria surgido. A busca de unificação pode até ser uma obsessão típica da razão, o amor, ao
contrário, parece ser muito mais uma experiência de pluralização da existência. O que acontece no
amor não é nunca amalgamação, mas contato ou comunicação entre seres mortais. Talvez essa
comunicação só seja possível porque trazemos em nós mesmos os traços da alteridade, somos
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sempre outros de nós mesmos, somos corpos que veem e são vistos, somos entes que sentem e
podem ser sentidos.

Existe, ao meu ver, um aspecto positivo na dialética do amor, na medida em que ele mostra, contra
os dualismos tradicionais, que o amor também participa do logos. Vimos que o preço dessa atitude
é que Hegel acaba por submeter o amor a um trabalho forçado, tem que servir ao universal. A razão
parece só aceitar o amor se ele for útil, especialmente para a fundação de comunidade e a
manutenção do gênero humano. O diálogo com Platão e Hegel pode nos instigar a tentar pensar o
amor de outras maneiras. A sabedoria do amor talvez consista no fato de ele expor como somos:
tempo, corpo, singulares e ao mesmo tempo plurais. O verdadeiro amor à sabedoria - a filosofia talvez consista na coragem de admitir que o amor é uma mistura de prazer e astúcia, de egoísmo e
generosidade, de carinho e de descontrole, sem que possa ser decidido “para quê” ele existe. Ao
invés de tentar racionalizar o amor, talvez seja hora de mostrar que o logos é condicionado
estruturalmente pelo amor, ou seja, de começar a imaginar formas de praticar uma razão
enamorada, apaixonada e pluralista.

Vila Isabel, Rio de Janeiro, janeiro de 2016.
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ROTEIRO PARA
UM IMPROVÁVEL
ABECEDÁRIO DE
DANIEL LINS
Túlio Muniz1

“Improvável” por não ser espontâneo e proferido pelo seu próprio autor, como deve ser todo
Abecedário – como os Abecedários de Deleuze e de Sila, a Cangaceira –, como virá a ser (?) um
Abecedário do próprio Daniel Lins. Também porque mesclo citações da lavra de Daniel selecionadas
por mim, não por ele. Nem de longe é trabalho metodológico, e sim uma mescla de fichamentos de
leituras minhas acerca de escritos de Daniel com falas dele capturadas da internet, por vezes falas
de terceiros.
“Improvável” por, numa mesma ‘letra’, elencar e propor conceitos e palavras diferentes, deixando
algumas a girar solitárias, à maneira de quem busca encontro num carrossel, num tipo de devirmovimento (todo devir é movimento), como uma ponte, como ‘reticências’, e não ‘ponto final’.
Enfim, trata-se de mera brincadeira, à espreita e à espera de outras palavras imprevistas, indizíveis,
ou melhor, que só por Daniel podem vir a ser ditas, quando/se ele compuser o seu próprio
Abecedário.

1

Professor de História na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Jornalista profissional.
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A
ALEGRIA, que, para Daniel, é “força revolucionária”: “Nem sempre a alegria foi pensada ou sentida
como uma força, menos ainda como uma potência revolucionária. A alegria pode ser também
associada à liberdade que possui todo sujeito de agir, amar e cultivar sua felicidade. Diria que a
alegria é o próprio sentido da existência, pois é a realização do desejo vital e erótico de tornar-se
amoroso de si, dos outros e da totalidade. Eis a força da alegria ativa: aquela na qual nos
modificamos a nós mesmos aumentando, assim, nosso conatus, nosso desejo, nosso ser em devir,
nossa vontade positiva de potência, fôlego criativo, plataforma flutuante, arquipélago contra as
paixões tristes”. (Lins, 2008, pgs. 46-47).
ARTAUD- Daniel cita e se referência a Artaud em vários escritos seus. Em suas pegadas, foi até o
México...

B
BOB DYLAN: “Como eu, milhões de jovens chegaram ao movimento hippie graças ao gênio de
Dylan, em diversos platôs de sua atuação. Poeta engajado, numa curta fase, cantor engajado, e
defensor explícito dos oprimidos, numa mais curta fase ainda; compositor, cineasta às horas vagas,
amante de muitos amores, nem sempre fáceis, defensor da natureza e da paz, rebelde com ou sem
causa, sonhador das errâncias e países perdidos, Dylan foi certamente uma fonte não negligenciável
de simpatia e adesão ao movimento hippie no ocidente.” (Daniel Lins, em “Dylan, hippies, beatnik”,
2011) .
BÉLGICA, seu primeiro porto seguro no exílio, perseguido pela ditadura militar.
BENEDITO (ou Expedito?), salvo-conduto para o exílio, história que só Daniel pode contar – não
por segredo, mas por ele saber transformar em riso o que poderia vir a ser uma tragédia.

C
CRUELDADE: “A crueldade do devir é puro devir, inocência do devir — inocência que é pontuada
por uma força da calma e por uma constelação de afetos viris — virilidade para além do gênero, para
além do bem e do mal, pois a distinção entre o bem e o mal é a obra da fraqueza. O devir na sua
beleza extrema é Vontade de Potência positiva ancorada num movimento para o infinito, para o
excesso, excesso que é crueldade, isto é, vida! ” (Lins, 2004).
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CASTORIARDIS. Um de seus mestres/cúmplices na academia.
CORPO sem ÓRGÃOS.

D
DELEUZE: Para Daniel, Deleuze é ‘Surfista da imanência’. A relação ‘Deleuze em Daniel, Daniel em
Deleuze’ não caberia num verbete que não seja composto pelo próprio Daniel.
DEVIR.

E
ESCREVER. “Neste contexto, emerge como um furacão a pergunta: ‘O que é escrever? ’. Ante essa
terrível questão, sempre retomada, mas nunca fechada, que desde Blanchot concentrou o essencial
da reflexão contemporânea sobre a literatura, Deleuze não hesita um segundo. Não há mistério, seu
vitalismo de origem nietzschiana lhe fornece a simplicidade de sua resposta: Por que escrever senão
para “libertar a vida em todos os lugares em que ela é prisioneira”? Podemos, desde já, a partir dessa
intuição organizadora de toda sua obra, afirmar que a tarefa maior do pensamento é libertar a vida,
inventar novas possibilidades de vida”. (Daniel Lins, “A escrita rizomática”, 2012).
ESPINOSA, de quem Daniel deriva, entre tantas, suas reflexões acerca de Ética, de Natureza.

F
FRANÇA. País que lhe deu tudo, uma vida, muitas vidas.

G
GUATTARI. Se Deleuze é o ‘surfista’, Guattari é a prancha, a onda, a dobra...

H
HILDEGARD VON BINGEN, uma das muitas mulheres presentes na obra de Daniel (como
Marguerite Duras, Clarice Lispector, Tereza d’Ávila, Maria Bonita…).
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I
ÍNDIA. Conhecedor de meio mundo, suspeito que, onde quer que esteja, Daniel mantém uma parte
de si morando na Índia, e se mantém habitado por ela, pela Índia, onde chegou a viver um ano da
vida.
ÍNDIOS: Daniel tem ascendência indígena (Pankaruru?) por parte de mãe. Além de Espinosa, é
provável que dessa ancestralidade advenha seu interesse pela natureza, pelos índios.
IMANÊNCIA.

J
JACQUES RANCIÈRE. Outro de seus mestres/cúmplices na academia. Em 2004, a convite de
Daniel, Rancière participou do Simpósio “Arte e Resistência”, e causou certo furor com a palestra
“Será que a arte resiste a alguma coisa?” Rancière: “A dificuldade que este tema implica é simples
de ser formulada: a junção dessas duas palavras faz imediatamente sentido. Mas isso ocorre no
mundo da opinião. Em tal mundo, admite-se que a arte resiste e que ela o faz de modos diversos que
convergem num poder único. Por um lado, a consistência da obra resiste à usura do tempo; por
outro, o ato que a produziu resiste à determinação do conceito. Supõe-se que quem resiste ao tempo
e ao conceito naturalmente resiste aos poderes. (...) Conhecemos, de resto, a dupla dependência da
arte em relação aos mercados e aos poderes públicos e sabemos que os artistas não são nem mais
nem menos rebeldes do que as demais categorias da população” (na pg. 126 Nietzsche/Deleuze. Arte
Resistência).

K
KHATIBI
“Em Khatibi, a identidade está sempre pronta a dar à luz a devires órfãos, a monstruosidades de um
corpo que não aguenta mais. Nostalgia ativa de um corpo pleno: Corpo sem Órgãos que nada tem
contra o corpo, mas que milita com sua máquina de guerra contra os organismos que impedem o
gozo da escrita e a emergência de um pensamento dançarino (...). Khatibi deseja chamar a atenção
para a necessidade de ‘pensar o mal’ na vida. A hibridez é um apoio que permite ao autor criticar
uma visão do mundo (a dualidade: o Bem e o Mal, na sociedade muçulmana ou cristã) inscrevendo
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o ‘Mal’ no coração do bem: o mal é o mau encontro; o Bem é o bom encontro” (Daniel Lins, em
“Abdelkebir Khatibi: O Livro do Sangue”).

L
LAMPIÃO (pretexto pra dizer CANGAÇO): “O que tentei fazer, diante do vazio de pesquisas
acadêmicas acerca de Lampião, em particular, e do cangaço em geral, foi mostrar como era possível,
para além do ‘racismo de classe’ (Bourdieu) da academia, salvo honrosas exceções, trabalhar o
cangaço e Lampião segundo uma metodologia séria, numa linguagem rigorosa, sem matar a poesia
da personagem nem a força do imaginário popular que criou, à sua maneira, uma constelação de
lendas e contos extraordinários, cotidianos, a respeito de Lampião. (...) Mas, no final, terminou
sendo o vitorioso no imaginário contemporâneo de mossoroenses que fizeram dele seu herói:
Museu do Cangaço, túmulo de ‘santo’ Jararaca. O ‘bandido’ de ontem tornou-se o herói maior de
hoje! Do folclore ao turismo e às letras. Lampião, como todo herói, mesmo quando perde, ganha.
(...) No Brasil a escassez de estudos sobre o cangaço faz até pena! Nas próprias Academias, o silêncio
é quase total. A história, nem se fala. (...) Mas o cangaço, apesar desse mutismo, ocupa ainda o
imaginário brasileiro – e como! – para além da denegação e do desprezo de uma elite iletrada ou
pouco letrada, avessa à ‘cultura do pobre’, basta ver a presença de Lampião e Maria Bonita no teatro,
na moda, na dança e, por vezes, ainda no cinema etc. Enquanto isso, no estrangeiro – França, Itália,
Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Canadá – em dez anos, seis mestrados e cinco teses de
doutorado foram escritos sobre Lampião e o cangaço. A última (Sorbonne, Paris 2002) foi premiada
e publicada, alcançando um enorme sucesso. Meu livro, La Passion Selon Lampião Le Roi des
Cangaceiros, (Editora Seuil) vendeu em dez anos mais de 30 mil exemplares, em edição de bolso.
Lampião e Maria Bonita estão mortos? Viva Lampião! Viva Maria Bonita! ”. (Trechos de entrevista
concedida à "Revista Preá", número 10, de jan/fev-2005).

M
MÚSICA CLÁSSICA: É metade da alma de Daniel. A outra metade, suspeito, é fado, rock e reggae
– sempre com um cantinho para Núbia Lafayette e Maysa.
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N
NIETZSCHE: Outra relação impossível de se definir num único verbete. Não existisse Nietzsche,
uma obra como a de Daniel não existiria. Aliás, não existiria livre pensamento a partir do séc. XIX.
Sugestão: assistir Daniel em “Nietzsche: um século de papo cabeça com o Brasil”, in
https://www.youtube.com/watch?v=1saZGzLM1Vk.
NOMADISMO.

O
“O DEDO NO OLHO” metáfora que pode ser des-dobrada em tanto outros adjetivos para evocar o
pensamento provocador de Daniel.

P
PIERRE BOURDIEU: também mestre/cúmplice, outro verbete insopitável. Com Bourdieu e Suely
Rolnik, Daniel compôs dois livros no Brasil: Cultura e Subjetividade. Saberes Nômades (1997) e A
dominação Masculina Revisitada
(1998, aqui também com Loïc Wacquant). Ambos os livros publicados pela Papirus Editora.

Q
QUEIJOS??? Sim, franceses e mineiros.

R
ROCK’N ROLL. Daniel é um dos filósofos que influencia uma jovem geração de pensadores a pensar
com o rock ‘n roll – Dylan, Stones, mas também Engenheiros do Hawaii, Cazuza, Legião Urbana.
Marcos Carvalho Lopes, meu amigo e jovem filósofo, professor da UNILAB onde coordena o Bota
Fala, grupo de hip hop de estudantes africanos e brasileiros, um dia me disse algo como: “O Daniel
foi o primeiro filósofo de quem eu ouvi: ‘rock dá filosofia’”. Ou ainda, nas palavras do músico
Fernando Chuí:
“Nesta última sexta-feira, dia 15 de outubro, eu e o filósofo-xamã Daniel Lins discutimos
sobre Bob Dylan e sua importância iconoclasta no contexto do rock e do comportamento na
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sociedade pós anos sessenta. (...) A filosofia de Daniel Lins nos abraça e transforma assim como os
mitos e as grandes canções”. (Fernando Chuí, artista plástico, escritor, cantor, compositor, guitarrista e
violonista brasileiro em http://fernandochui.blogspot.com.br/2010/10/rock-filosofia-ii-chui-daniel-lins.html).

RESISTÊNCIA: Pensar com Daniel, com seu pensamento ato-ação, é arma para resistir ao golpe em
curso no Brasil.

S
SIMPÓSIO: Melhor definição? É ler este volume da “Lampejo”.
SYLVIE: companheira de vida, de percursos (e percalços), de jornadas...
SÃO PAULO. Seu abrigo cosmopolita no Brasil, outrora, hoje, sempre...
SURF.

T
TEATRO: Daniel ama o teatro, vive o teatro, escreveu dos mais importantes livros a acerca de
Antonin Artaud e seu Teatro da Crueldade, Artaud, o artesão do corpo sem órgãos (duas edições).
Atualmente produz e dirige peça a vir a público, em breve, adaptação de parte de O último copo.
Álcool Filosofia Literatura.
TRANSVERSALIDADE: “É o eixo peculiar à construção da Estética como Acontecimento. Terreno
fértil, propício ao exercício de um pensamento rizomático, que se designa como abertura às leituras
plurais da realidade, e como um pensamento não ilhado à experiência e aos experimentos que
supera a supremacia de uma razão única e a dualidade cartesiana – espírito e corpo – a
transversalidade é um rizoma. (...) O conceito de transversalidade, elaborado por Guattari, ou
transversalidade de lutas, noção que ele compartilha com Foucault, confirma a vida inserida na
criação, no pensamento, em todos os seu movimentos, tramas e alegria próprias ao conhecimento”
(Daniel Lins, de A Estética como Acontecimento. O Corpo sem órgãos).

U
UNIVERSIDADE. Seu campo de batalhas e encontros, nos intra-muros e, sobremaneira, fora deles.
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V
VIAJAR: Brasil e mundo afora, para Daniel viajar é preciso, e viver também. Roubei de Daniel a
citação a seguir, em publicação recente do seu perfil no Facebook:
“‘Pensar é viajar’. Por que viajar? Para escapar de quê? Deleuze, que detestava viajar, dizia:
“Pensar é viajar”. Por minha parte, inverto a questão: viajar é pensar, é nomadizar para pensar. Viajar
é sempre uma ruptura e uma descoberta - não necessariamente a que se pretendia. Mas, viajar é
também o asilo de meus sonhos, uma pulsão do olhar, uma pulsão do longínquo. O que me pulsa
para alhures é uma ausência inominável, apenas articulada no fluxo do efêmero que tenta, todavia,
fazer do desejo o ato de perceber a força que me leva ao devir, ao movimento. Viajar para escapar
do ser: estático, paranoico, ladrão de sonhos...” Daniel Lins, FACEBOOK, 20 de julho/2017.
VINHOS: longe de ser um vício, vinho, para Daniel, é culto, sabedoria, in vino veritas.

W
WOLFGAN Amadeus Mozart: apenas um álibi para dizer de novo ‘música clássica” (e por não me
ocorrer nada com ‘w’ que seja ao gosto de Daniel).

X
XAMANISMO: Daniel, e sua escrita filosófica, bruxa, xamânica. Nas pegadas de Artaud, de 1936,
Daniel foi até o México, em 2015, ao país dos índios Tarahumaras.

Y
YOURCENAR, Marguerite – a sua ‘outra’ Marguerite – pois há Marguerite Duras, cuja paixão está
sendo adaptada por Daniel para o teatro. De Yourcenar, Daniel de certo aprecia A Obra em Negro, e
Memórias de Adriano e o ‘afecto mal-dito’ (Paulo Rogers) entre o imperador e Antínoo.

Z
ZENON, de A Obra em Negro, personagem fictício, livre pensador que Yourcenar situa no séc. XV,
compondo um misto de Giordano Bruno, com Sócrates, com Espinosa, com Nietzsche, com o
futuro.
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