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Apresentação

 Ao longo destes cinco números de A Palo Seco, podemos afirmar que o GeFeLit, grupo que se 
ocupa da fronteira entre o literário e o filosófico, enxerga essa área como um espaço franqueável, sedu-
tor, rico em possibilidades expressivas, mas, ao mesmo tempo, irredutível como problema intelectual. 
Mesmo assim, e talvez porque nesta época de especialistas já não mais esperamos achar soluções para 
grandes questões, o grupo continua jogando nesse teatro de operações onde se bicam a ficção e a ciência 
das verdades últimas.

 Em nossa primeira publicação, cinco anos atrás, escolhemos pensar a literatura e a filosofia 
em torno da questão do espelho. Sugestivo limite entre a realidade cotidiana e a cópia invertida dessa 
realidade que seduziu figuras como Machado e Guimarães; fronteira entre o verdadeiro e o enganoso 
aproveitada, como em Swift e em Borges, como metáfora para lançar sombras de dúvida sobre isso que 
chamamos real, o espelho foi o primeiro pretexto escolhido pelo GeFeLit, como dizia no prólogo da 
primeira publicação, “não para converter, mas para conversar”.

 Em 2011 tivemos a honra de homenagear Benedito Nunes, fonte de inspiração para o grupo. 
Através desse intelectual, pudemos reafirmar, e por que não legitimar, a ideia de que o linde entre filoso-
fia e literatura é franqueável, ainda que inapreensível.

 Desta vez, como se a intenção fosse acentuar a ideia de fronteira, o número V de A Palo Seco vem 
em dose dupla, devido a grande quantidade de valiosíssimos trabalhos com que professores de diversas 
universidades do Brasil e da Europa nos honraram, por ocasião do nosso terceiro colóquio de março de 
2013.

 Nesta metade, abrimos com três trabalhos que abordam a problemática liminar entre filosofia 
no contexto do Século das Luzes; os três trabalhos seguintes abordando com o mesmo espírito questões 
próprias dos nossos dias. No final, oferecemos um minucioso exercício de memória.
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 O trabalho que inicia a revista, de Márcio Suzuki, traz textos inéditos de Kant para apresentar a 
figura do filósofo que sabe rir, aquele que, principalmente, sabe rir das coisas às quais se confere im-
portância indevida. A sua leitura oferece uma viagem através das ideias sobre o riso e a felicidade de 
filósofos como Epicuro, Demócrito, More e Hume. De um modo geral, a capacidade de rir ou ser feliz 
está na capacidade de evitar que as inconveniências externas afetem o espírito. O homem que se deixa 
abater por uma circunstância menor, diz Kant, é como o rico que perde a paz porque um serviçal quebra 
uma taça. Ambos, ao não colocarem o simples fato diante da importância de uma experiência completa, 
acabam dando valor desmedido a questões menores.

 A seguir, Marco Aurélio Werle, apresenta o filósofo alemão Herder, a partir da crítica dos pen-
sadores neoclássicos realizada em seus textos Primeira Floresta Crítica e Plástica, como a figura mais 
relevante da “cozinha” do romantismo alemão, ao antecipar ideias caras ao movimento como, dentre 
outras, a relação entre arte e força interior e a distinção entre poesia natural, relacionada às manifesta-
ções populares, e poesia artificial, mais elaborada.

 Nilson Guimarães, por sua vez, traz um Diderot que afirma a absoluta compatibilidade entre a co-
micidade e a seriedade. Através da leitura de uma obra fronteiriça, como Jacques, o fatalista, e seu amo, 
Nilson desvenda a maneira como o pensador francês aborda sérias questões “proto-existencialistas” a 
partir do sexo, da bebida, do riso e do cômico. Através das andanças de Jacques e seu amo, a obra refle-
te a questão do livre arbítrio e o fatalismo, numa época em que culpar por tudo ao destino era negar a 
existência de Deus. Para Diderot, ainda, as leis morais seriam necessariamente subjugadas pelas leis da 
física. Como mais tarde aconteceria com Marx, Freud e Sartre, Diderot acentua nessa obra a contingência 
da experiência humana.

 Se no nosso prólogo, falamos numa fronteira de ampla comunicação entre as disciplinas, Philippe 
Sabot oferece, como ponto de partida, uma descrição dessa fronteira. De um lado, a rigidez da atividade 
especulativa; do outro, o apelo ao sonho e a imaginação. Mas também, de um lado, a existência de fic-
ções de invejável agudeza na sua argumentação e, do outro, propostas metafísicas que pedem ajuda à 
fantasia. A partir dessa perspectiva, Sabot capta as ressonâncias entre os textos de um filósofo, Foucault, 
e um escritor, Borges. O ponto em comum, neste caso, é a literatura; mais especificamente, a proble-
mática do esvaecimento do autor: por um lado, a negação de uma subjetividade autoral; pelo outro, a 
evidência de que o leitor recria o livro. Num terreno tão escorregadio, diz Sabot, é difícil deslindar a Li-
teratura e a Filosofia. Existe sim o «literário», e seus diversos modos de recepção, e o «filosófico», como 
corpus em eterno estado de reinterpretação. Optamos pela publicação bilíngue para se manter o sabor 
do texto de Sabot, escrito em francês, e, para ampliar seu acesso ao publico em geral, pudemos contar 
com a tradução de Maria A. A. de Macedo.

 Tarik Athayde lê os primeiros escritos de Sartre e afirma que a possibilidade de entender a lite-
ratura por meio da filosofia, preocupou-o desde cedo. A partir da sua investigação fenomenológica da 
consciência, o francês se interessou pela maneira como o signo linguístico solicita que a consciência dirija 
sua atenção para o objeto significado. O escritor, então, à maneira do pintor com suas representações, 
penetraria na imaginação do leitor dirigindo sua mente, sua intencionalidade, através de uma trama de 
significações.
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 Maria Macedo percorre uma estrada de mão dupla e constrói a ponte entre o Iluminismo e nossa 
época. Na ida – ou na volta, parte do conceito romântico de literatura, sustentado pela autonomía do 
texto, para chegar a posição atual de estudiosos como Compagnon e Todorov que advogam a completa 
retirada da crítica literária do gueto formalista. Já na mão de volta – ou de ida, a autora aborda os estu-
dos literários de filósofos franceses contemporâneos inclinados também a uma abertura para a ficção. 
O percurso teórico de Maria conflui em Ionesco que, na sua obra, utiliza um recurso literário, a paródia, 
para analisar a modernidade.

 Carlos Japiassu embarca o leitor num exercício de memória. A partida desde a capital; a estrada, 
com suas cidadezinhas de nomes que ecoam a herança católico-ibérica; a caatinga, que aguardava no 
final do caminho como uma feliz anfitriã; as alcunhas dos personagens da região criadas num universo 
tão estranho para as crianças que sua sonoridade despertava um “encantamento sonoro” e, por fim, a 
casa, sua rotina, seus arredores, suas comidas, tudo harmonizado num relato  preciso e riquíssimo em 
detalhes.

Fabian Piñeyro
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O filósofo que ri e o humorista, segundo Kant

Márcio Suzuki
Departamento de Filosofia/USP

 Ler os textos não publicados de Kant é como visitar as páginas de uma grande enciclopédia. Muito 
do que foi produzido pelo pensamento do século XVIII, esse século enciclopédico por excelência, é reto-
mado e refletido por ele de uma maneira que nos faz entender melhor os assuntos discutidos pelos seus 
contemporâneos.

 Uma figura um tanto inusitada que se pode encontrar nas reflexões e cursos de Kant é a figura do 
filósofo que ri, figura que aparece no âmbito de uma questão fundamental, a de saber que importância 
se deve dar à vida.

 Existe, é verdade, uma proximidade dessa figura do filósofo que sabe rir com o sábio estoico, mas 
a diferença entre eles é bastante clara: a importância que o sábio dá à vida depende exclusivamente do 
quanto ela é dedicada ao exercício da virtude; já o filósofo que ri também sabe dar alguma importância 
à vida, uma vez que a capacidade de rir se define para ele como a capacidade de rir principalmente das 
coisas a que equivocadamente se confere grande importância.

 Saber tirar o peso de algo que pode levar ao sofrimento e à tristeza foi um dos ensinamentos 
de Epicuro, cuja maior qualidade era, para Kant, a de manter sempre seu coração “alegre e satisfeito” 
(das fröhliche und zufriedene Herz). Epicuro sabia se manter sempre alegre, porque conseguia impedir 
que aquilo que afetava o seu corpo, a sua sensibilidade, chegasse ao seu íntimo, ao seu ânimo ou mente 
(Gemüt). Ou seja, mesmo que sentisse dor, ele não deixava que essa dor se transformasse em abatimen-
to ou tristeza. “A grande artimanha” (das große Kunststück) para alcançar esse coração sereno é tirar “a 
importância das coisas no mundo”; feliz é aquela espécie de ânimo em que se subtrai a importância das 
coisas que sucedem à pessoa, pessoa que não é insensível (fühllos), pois sente a dor, porém não deixa 
que ela abale o seu estado de espírito.1 O “coração alegre” pode ser considerado a capacidade (Vermö-

1. Kant, Antropologia Collins, p. 169.
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gen) de ver as coisas do mundo de um ponto de vista em que elas aparecem importantes ou risíveis 
(wichtig oder lächerlich).2

 Essa retomada da figura de Epicuro por Kant faz parte de uma reavaliação que se começou a 
fazer do epicurismo na Europa, mais precisamente com Gassendi, reavaliação na qual o fundador do fa-
moso Jardim em Atenas deixa se ser um filósofo meramente hedonista para se tornar um filósofo moral 
dos mais rigorosos, como dirá a Crítica da Razão Prática (A 208). Na Alemanha, a polêmica a respeito 
do epicurismo se dá principalmente entre Johann David Michaelis e Moses Mendelssohn e versa sobre 
o sentido do conceito epicurista de “voluptas”. Tomando o partido do filólogo Michaelis, para quem a 
palavra não tem em latim a conotação lasciva de volúpia (Wollust), Kant aceitará a explicação de que o 
prazer epicurista é, fundamentalmente, um estado livre de dor, é  “o estado confortável da mente [der 
behagliche Gemütszustand], em que todos os desejos estão acalmados”. É aí, nessa ausência total de dor 
e desejo, que reside, segundo Kant, o tão denegrido princípio da volúpia epicurista, que “deveria signifi-
car propriamente o coração alegre do sábio”.3

 É indispensável assinalar que a assimilação da doutrina de Epicuro não vem sozinha, mas se com-
bina com outras questões que estão na ordem do dia. O ânimo intocado do sábio epicurista será asso-
ciado por Kant a algumas noções modernas, como a de “bom humor” e também de uma certa “inquie-
tação” da alma, o que impede que ela seja identificada às noções de tranquilidade da alma, de apatia 
e ataraxia, tão importantes nas escolas filosóficas da antiguidade. Noutras palavras: a assimilação da 
mente imperturbada de Epicuro não implica contradição com uma certa “agitação” necessária e benéfi-
ca da mente, o que pode ser explicado, segundo Kant, pela distinção entre indiferença e equanimidade. 
A indiferença (Gleichgültigkeit) pode provir de falta de sensibilidade (Fühllosigkeit) ou insensibilidade 
(Unempfindlichkeit), que é uma espécie de estupidez; já a equanimidade (Gleichmütigkeit) é uma força e 
não uma fraqueza, que consiste em “estar de posse do seu bem-estar sem distinção do objeto externo”. 
Ela não é uma mera indiferença ou insensibilidade quanto ao objeto externo, mas uma força constante, 
um ânimo sempre igual (literalmente “equânime”), qualquer que seja o objeto. Quem possui essa “força 
do ânimo”, sente a “soma toda de prazer e contentamento”. É a “consciência da grandeza desse bem-es-
tar, que supera todas as circunstâncias exteriores”.4 O que seria essa soma total de prazer, esse estado 
inabalável de bem-estar?

 O homem equânime não pode deixar que a dor que lhe afeta os sentidos penetre o seu ânimo. Se 
é capaz de deter as dores na sensibilidade, ele pode ser feliz (glücklich); se não consegue deter a entrada 
da dor na mente, ele é infeliz (unglücklich). Essa é a grande diferença entre animais e homens: naqueles, 
dor e prazer se situam tão-somente no âmbito da sensibilidade; nestes, as impressões podem adentrar 
o íntimo do indivíduo. É por isso que só os seres humanos, não os animais, são capazes de sentir tristeza 
e alegria. E a felicidade, no seu sentido mais próprio, consiste em não de deixar abalar por nenhuma im-
pressão dolorosa.5

2. Idem, p.172.
3. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, § 62, p. 132.
4. Antropologia Friedländer, p. 561-562.
5. Idem, p. 567-568.
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 Felicidade ou pleno domínio do bem-estar são, portanto, sinônimos desse estado de ânimo no 
qual a soma de prazeres e contentamentos não pode ser aumentada por nenhum prazer novo, nem dimi-
nuída por nenhum novo sofrimento. Isso se explica, porque na mente equânime não há prevalecimento 
de um ou outro aspecto anímico, ou seja, a mente é sentida na sua integralidade, analogamente ao que 
acontece com a saúde, que é o estado do corpo em que não se sente nenhuma parte dele em especial – a 
dor física sendo geralmente uma dor localizada e desestabilizadora do seu equilíbrio.

 Com o epicurismo “depurado”, o pensamento kantiano consegue ver a figura do sábio de uma 
maneira nova, uma vez que a equanimidade aparece como atributo reservado aos filósofos6. O estado 
de ânimo (Gemüthszustand) não pode ser afetado pelas circunstâncias do acaso e do destino: há uma in-
dependência em relação às injunções da sorte que caracteriza o tipo de índole filosófica (philosophische 
Gemüthsart).7 E a história revela que a “igualdade de ânimo” é uma característica atribuída a três filóso-
fos: Epicuro, Demócrito e Thomas More. Conforme já se disse, o primeiro não é o filósofo hedonista que 
se imaginava. Em Demócrito e More se percebe melhor, por sua vez, outra qualidade que será associada 
à equanimidade: a capacidade de rir. A caracterização do filósofo ou do homem equânime implica para 
Kant (que só está seguindo certa tradição) a figura do filósofo que ri.

 Kant gostava de lembrar a seus alunos a seguinte anedota sobre a decapitação do chanceler da 
Inglaterra:

O homem contente e tranquilo encontra em todas as adversidades algo de que possa fazer 
graça e se tranquilizar: é assim que Thomas More, grão-chanceler da Inglaterra, homem probo 
e que sempre conseguia brincar, disse a seu algoz, quando já havia posto a cabeça na guilho-
tina: a barba ele [o algoz] não podia cortar, pois isso não estava escrito na condenação. Esta é 
uma disposição de ânimo feliz [glücliche GemüthsVerfassung].8

 Seria interessante poder conhecer um pouco melhor o talento de Kant para contar anedotas 
como esta, e qual efeito tinham sobre seus alunos dos cursos de Antropologia. Curiosidade à parte, mui-
to da fama em torno do bom humor de More se deve, como é sabido, ao Elogio da Loucura de Erasmo 
de Roterdã, obra dedicada ao filósofo e político inglês seu amigo. Seja lembrado o que Erasmo escreve a 
More na Introdução à obra: “Supus depois que este divertimento mereceria a tua aprovação, visto que 
não receias um gênero de jocosidade douto e agradável e que, na vida quotidiana, segues tal como De-
mócrito”.9

 O humor de More é alinhado ao de Demócrito, filósofo que, segundo uma longa tradição, teria 
sido um filósofo que ria de tudo, diferentemente de Heráclito, filósofo “chorão”. Incluindo autoridade 

6. “Die Gleichmütigkeit kommt den Philosophen zu”. Friedländer, p. 561.
7. Rx 1489, p. 730.
8. Antropologia Parow, p. 372-373.
9. ERASMO, Elogio da Loucura. Tradução de Álvaro Ribeiro. Lisboa: Guimarães, 1989, p. 7-8.
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medicinal de Hipócrates para afirmar os efeitos benéficos do riso, essa tradição – inteiramente forjada10 
– é retomada no ensaio que Montaigne escreve sobre Demócrito, no qual ele diz preferir o humor do 
filósofo de Abdera ao humor tristonho de Heráclito. Retomando versos da Sátira X de Juvenal, escreve 
Montaigne:

Demócrito e Heráclito foram dois filósofos, dos quais o primeiro, achando a condição humana 
vã e ridícula, não saia em público sem uma cara zombeteira e risonha; Heráclito, tendo pieda-
de e compaixão dessa mesma nossa condição, trazia a cara continuamente entristecida, e os 
olhos carregados de lágrimas...11

 A atitude tristonha comporta uma empatia ou comiseração com aquilo que é objeto do lamento, 
que deste modo é considerado com alguma estima. Já as coisas de que “zombamos, nós não as esti-
mamos”.12 Há uma diferença de apreciação do valor das coisas que determina duas linhas de conduta 
bastante distintas: segundo o humeur de Montaigne, mesmo o cínico que despreza os homens por con-
siderá-los como moscas e “bexigas cheias de vento” é um “juiz mais ácido e picante e, portanto, mais 
justo” que Timon, cujo apelido é “aquele que odeia os homens”. Tomar uma coisa a peito (on le prend au 
coeur) é estar perto de odiá-la. Se são os homens que assim são tomados a sério, o indivíduo se tornará 
um misantropo: foi o que sucedeu, segundo Kant, a Jean-Jacques Rousseau.

 A equanimidade kantiana assimila, como se está vendo, toda uma “tópica” ligada ao riso e ao 
humor. Ela não deixa de fora nem mesmo o locus clássico de que o mundo é uma stultifera navis. A me-
lhor maneira de não se deixar levar pela misantropia e detestar os defeitos dos homens é vesti-los com o 
“barrete do bufão” (Narrenkappe), assim como Erasmo vestiu a própria cabeça de Cristo com um “capuz 
de guizos”.13 É melhor ser Demócrito que Heráclito e considerar o mundo como uma “casa de loucos” 
(Narrenhaus):

Riamos das tolices [Thorheiten] dos homens, sem excluir as nossas próprias; então perma-
neceremos amigos de todos os homens, riremos de suas tolices e, ao mesmo tempo, nós os 
amaremos, enquanto o indivíduo de humor rabugento se tornará misantropo e inimigo dos 
homens. Pois as tolices do mundo merecem que nos irritemos com elas? Não merecem antes 
o escárnio? Com esse procedimento obtemos o tesouro mais nobre do homem, a serenidade 
da alma [die Heiterkeit der Seele].14

10. A fama de Demócrito como filósofo dado ao riso remonta ao Romance de Hipócrates, obra anônima do início do século I. 
Sobre essa tradição, cf. Georges Minois, História do Riso e do Escárnio, tradução de M. E. O. O. Assumpção, São Paulo: Editora 
da Unesp, 2003, p. 60. Sobre a retomada dessa tradição em Sêneca, Montaigne, em La Fontaine, em Padre Vieira, etc., cf. o 
artigo “O Riso de Demócrito”, de Francisco José da Silva publicado em A Palo Seco, ano 4, número 4, 2012, pp. 35-9.
11. MONTAIGNE, « De Démocrite », in Essais, ed. cit., vol. I, p. 421.
12. Idem, ibidem.
13. Sobre a nau dos insensatos e o barrete do bufão, cf. Minois, op. cit., p. 262.
14. Antropologia Parow, p. 260.
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 Rir das tolices humanas é o meio de obtenção da serenidade, tesouro mais precioso que o indiví-
duo pode obter. Riso e serenidade estão ligados ao valor, à importância que se dá à vida, ligação que se 
explicita também noutra passagem:

Jamais devemos considerar a vida como importante [das Leben nie für wichtig halten], de-
vendo ver as alegrias e sofrimentos dela como um jogo de crianças, e por isso Demócrito a 
tornava melhor do que Heráclito. O melhor cá na terra é, portanto, um coração sempre alegre 
[ein stets fröhliches Herz], com o qual sou amigo de todos os homens. Infeliz, ao contrário, é o 
misantropo, e devemos ter receio dele.15

 Demócrito e More gozavam de uma condição de ânimo tal, que conseguiam fazer graça das coisas 
mais adversas; como a muitos homens, a natureza lhes deu uma disposição pela qual eram capazes de 
tirar a importância das coisas (den Dingen die Wichtigkeit nehmen).16 Saber brincar, zombar, jogar – estes 
não parecem ser atributos que uma larga tradição platônico-aristotélico-acadêmica confere ao homem 
honesto e ao sábio. Conforme adverte, por exemplo, Cícero:

[...] não somos gerados por natureza para parecermos ter sido feitos para jogo e troça, mas 
antes para a severidade e para determinadas ações mais graves e mais altas. Jogo e troça são 
lícitos, mas como o sono e outros tipos de repouso, quando tivermos feito o bastante de coisas 
graves e sérias.17

 A figura do filósofo que as reflexões e os cursos de Antropologia delineiam e divulgam desde os 
anos 1770, é bem mais sorridente que a dessa face mais sisuda do filósofo tradicional, e bem diferente 
também daquela que prevalecerá nos textos publicados de Kant. Mas será que ela é menos interessante 
do que o filósofo no ideal que aparece na Crítica da Razão Pura, do filósofo irrealizável, cuja aproxima-
ção menos imperfeita é o filósofo moralista da antiguidade? É o que caberia perguntar, mas sugerindo 
também que os principais traços característicos dessa figura serão conservados em outro lugar do siste-
ma crítico. Poder-se-ia dizer que em Kant convivem duas figuras: a do filósofo por excelência e no sen-
tido rigoroso da palavra e aquela do indivíduo dotado de disposição ou índole filosófica. O primeiro se 
aproxima mais do sábio estoico, com seu autodomínio completo sobre o espírito, enquanto a segunda 
compreende uma série de elementos cuja reconstituição está se tentando fazer aqui. Sem ter necessaria-
mente um referente histórico concreto, o que se percebe nas passagens de Kant sobre a boa disposição 
de ânimo é, na verdade, a tentativa de refletir sobre um tipo já mais ou menos cristalizado nos textos 
retóricos, literários e filosóficos Se for isso mesmo, a pergunta que se impõe a seguir é a de saber o que 
daria consistência a essa liga de elementos heteróclitos. Os empréstimos feitos ao epicurismo depurado 
(equanimidade, temperança, felicidade do sábio) são certamente o ponto de partida, mas o resultado 
obtido parecerá ter mais solidez caso se consiga desencavar onde está o seu ponto de sustentação.

15. Antropologia Mongrovius, p. 1344-5.
16. Antropologia Collins, p. 172-3.
17. Cícero, M. T. De officiis, I, 103. Edição bilíngue e tradução de Karl Büchner. Munique/Zurique: Artemis, 1987, p.89. Para ser 
justo é preciso advertir que Cícero não recusa toda zombaria e todo jogo, mas aceita aqueles que convêm ao homem honesto, 
isto é, feitos no momento certo e respeitando a conveniência, o decoro.  (idem, I, 104, p. 89-91).
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 O que torna possível um coração sempre alegre, o ânimo sempre igual? É certo que a equanimi-
dade parece ter algo de uma dádiva, de um dom da natureza. Mas talvez seja possível iluminar o princí-
pio que a explica, sem apelar unicamente a esse recurso. Por que se pode dizer que a mente se mantém 
igual? Há uma explicação “lógica” para isso: uma paixão ou afecção pode ser dita uma representação 
parcial, porque direciona a mente exclusivamente para um determinado foco, apagando ou obscure-
cendo os demais, como diante de uma fotografia em que um detalhe inoportuno atrapalhasse a plena 
percepção do objeto ou ação reproduzidos.  Por ser parcial, toda paixão é distinta de um sentimento mais 
amplo, que não visa esta ou aquela representação em particular, mas o “conjunto” intitulado “mente” ou 
“alma”. Toda afecção é distinta do sentimento da alma inteira, porque a direciona para um ponto e não 
para o conjunto, podendo com isso obviamente perturbar o equilíbrio psíquico. Ora, esse conjunto não é 
senão o próprio ânimo, que também atende por outro nome, o de sentimento vital, ou ainda, sentimento 
da vida. É nele que “sentimos em nós mesmos a fonte da vida”.18

 A relação entre as afecções parciais e o conjunto chamado “ânimo” é pensada em termos de uma 
boa proporção: a “equanimidade” está em não ser muito afetado nem pelos apelos sensíveis, nem pelas 
emoções particulares, isto é, é preciso ter “força de ânimo” bastante para resistir a todos eles. A “grande-
za” do sentimento vital consistirá precisamente em conseguir relativizar tudo aquilo que só pode afetá-lo 
momentaneamente ou particularmente, pois as emoções e afecções representam um desequilíbrio das 
forças presentes no ânimo, com a consequente perda do sentimento da própria vida.

 Essas considerações sobre o ânimo equânime devem bastante à leitura que Kant fez da filosofia 
britânica, sem a qual dificilmente ele teria conseguido compor inteiramente a figura do filósofo que ri. É 
que esse filósofo está muito próximo do filósofo de bom humor, que tem seu ponto alto certamente na 
pessoa de David Hume.

 De fato, Hume colocou de uma maneira muito peculiar a pergunta: que importância o homem 
deve dar à vida? E a linha que vai de Hume a Kant fica bem mais nítida quando se percebe que na an-
tropologia deste último a medida de valor da vida só pode ser respondida por um sentimento. Só esse 
sentimento pode calcular se a mente se encontra numa disposição ou proporção adequada. Ou talvez 
numa afirmação um pouco mais temerária: a proporção adequada ou razão é o sentimento mesmo, e 
esse não é outro senão o próprio sentimento vital. Esse sentimento é por natureza diferente de qualquer 
sensação de dor ou de contentamento, ele não se encontra em nenhuma parte do corpo ou dos senti-
dos. A medida da vida não está em nenhum dos sentidos, ela é irredutível à sensibilidade dos órgãos, ela 
tem um padrão próprio. Ela não está num sentido orgânico, mas no sentimento vital: “A força vital tem 
uma medida [ein Maaß] em que não há nem contentamento nem dor, o bem-estar [Wohlbefinden]”.19 O 
bem-estar está além ou aquém do contentamento e do sofrimento.

  Por sua definição mesma, o ânimo sempre igual nem se abala, nem se comove por nada daqui-
lo que é dado sensivelmente, por contentamento ou dor. Num sentido preciso, ele não é passível de 
acréscimo, nem de diminuição e, portanto, qualquer desvio da proporção já não se chama propriamente 

18. Antropologia Friedländer, p. 561.
19. KANT, I. Menschenkunde, p. 1069.
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equanimidade. Medida ideal da força da vida, ele é também o padrão de medida de tudo o que afeta o 
indivíduo na vida. Pode-se pensar por isso num cálculo em que todos os objetos e ocorrências do mundo 
são medidos por esse a priori vital; por outro lado, o cálculo é sofisticado o bastante para sugerir que a 
regulagem é dada (ou perdida) sempre individualmente, pois depende em grande parte do temperamen-
to de cada um. Uma das maneiras de explicar esse cálculo é mediante a seguinte comparação:

Na apreciação do resultado da influência que a dor e o contentamento têm sobre o conjunto 
do bem-estar, entra não apenas o sentido, mas a razão. Assim, não fica bem num homem 
ponderado se contentar ou entristecer com ninharias que não têm influência alguma sobre o 
conjunto de sua felicidade ou infelicidade. Por fim podemos nos afastar da razão e estimar o 
valor das coisas não segundo a proporção com todo o bem-estar [Wohlbefinden] ou comodi-
dade [Wohlhaben], mas em e por si mesmas. É assim que um homem rico, tal como qualquer 
outro, pondera se vai comprar algo para o prazer e agrado que custa, por exemplo, acima de 
dez táleres reais; embora dez táleres reais representem uma pequena ninharia em proporção 
aos bens do rico, ele, todavia, não estima esse gasto em proporção com toda a sua riqueza, 
mas em e por si mesmo, segundo as necessidades, a saber, que ele poderia obter algo mais 
necessário com esse dinheiro. Portanto, a apreciação correta de uma coisa em comparação 
com o conjunto do bem-estar é bastante rara.20

 O trecho parece contradizer a ideia de que dor e contentamento não podem diminuir nem au-
mentar o sentimento vital. Mas não é bem assim, pois, como diz a última frase, se a comparação entre 
prazer e dor fosse feita de maneira correta, isto é, em relação ao “conjunto do bem-estar” e não como as 
coisas são em si mesmas, o indivíduo veria que sua felicidade não seria minimamente atingida. O critério 
objetivo em relação àquilo que as coisas são não entra em linha de conta, já que o que vale aqui é a pro-
porção [Proportion] de algo com o todo anímico. Ora, a alteração do bem-estar só existe onde, por assim 
dizer, já não há efetivamente bem-estar, onde a boa proporção já está perdida. E nesse cálculo paradoxal 
talvez não seja possível falar sequer de restabelecimento do bem-estar.

 De fato, o “erro” do rico é traçar uma comparação objetiva entre o objeto de prazer e o objeto 
útil que poderiam ser comprados com o mesmo dinheiro, e não fazer uma comparação com a soma to-
tal de sua riqueza, diante da qual a quantia – e, no limite, qualquer quantia – é irrisória. O objetivo do 
exemplo é claro: a representação parcial é raramente confrontada com toda a riqueza contida no ânimo, 
infinitamente superior a perdas e ganhos pontuais. A imagem monetária (táler real era moeda corrente 
na Alemanha) não é nem um pouco fortuita, servindo, ao contrário, como pista para a compreensão do 
que é o sentimento de vida.

 E é verdade que, com seu faro inigualável, Kant está dando a entender que uma das formas de 
explicar a apreciação do valor da vida é comparando-a a um fundo de capital. Esse fundo de capital é, 
naturalmente, a índole, o ânimo, a disposição humoral e humorística de cada um. A natureza concede 
um capital inicial abundante, mediano ou parco a cada indivíduo, e toda a vida dele será entendida como 
uma espécie de livro-caixa em que se registra a manutenção, aumento ou diminuição desse montante 

20. Idem,  Friedländer, p. 571-572.
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inicial de bom humor ou de disposição serena e alegre. Na reflexão 1511 sobre antropologia, Kant atribui 
essa característica ou a noção a Hume. A linha que interessa diz: “Hauptstuhl der Zufriendenheit. Hume.”, 
que pode ser traduzida assim: “Fundos da satisfação. Hume.”, onde a presença do nome do filósofo es-
cocês é fundamental, pois não ocorre em outros textos paralelos e indica a procedência da comparação. 
Na página seguinte se lê: “Fonds der Zufriedenheit” = “fundo da satisfação ou contentamento”.21

 A importância que se confere à vida depende desse fundo inicial, que varia de indivíduo a indiví-
duo, ou seja, é indiscutível que existe uma desigualdade inicial entre eles no que se refere tanto à con-
dição natural, como à condição civil. Mais ainda: a constituição do caráter depende em grande medida 
desse capital inicial, sem o qual o indivíduo dificilmente “chega a ser alguém na vida”: “É difícil obter um 
caráter, se a disposição natural não ajuda. A disposição natural é o fundo, a propriedade. O capital [Die 
Naturanlage ist der Fonds, das Grundstük. Capital.]”.22

 Sucede que, mesmo para alguém com pouco capital, com pouca disposição inicial para o bom 
humor e serenidade da alma, uma quantidade mínima dessas qualidades já é uma promissória avaliza-
da pela natureza de que elas podem ser ampliadas no futuro. E a mesma coisa vale para os “instintos” 
restantes que formam inicialmente o “fundo de capital” de cada pessoa. Este pode ser aumentado ou 
diminuído na sociedade civil, se a “arte de viver” empregada nele souber dar rumo adequado às incli-
nações iniciais. Assim Kant poderá dizer sobre o estado de ânimo sempre igual: dificilmente alguém terá 
por natureza a suficiência ou contentamento, o coração sempre alegre ou “a chamada volúpia” de um 
Epicuro, mas “podemos trabalhar bastante nisso”.23

 De tudo o que foi tratado aqui, o que poderia ajudar a entender o papel do riso e do cômico? Vá-
rios aspectos poderiam ser sugeridos para dar uma resposta a essa questão: com essas explicações, que 
são fundamentalmente tiradas da filosofia de Hutcheson (que desenvolve ideias de Shaftesbury), o riso 
já não é mais uma paixão, como ocorre na filosofia clássica, segundo aquilo que Quentin Skinner chamou 
de teoria clássica do riso. Ele já não precisa ser entendido como um movimento da alma, cuja origem é a 
superioridade daquele que ri sobre o objeto risível. O riso tem uma ligação com a vida, com a forma mais 
plena dela, e com esse fundo original, com esse capital de satisfação que não se abala com nada, e que, 
bem aplicado, só aumenta com os anos.

 Foi Francis Hutcheson, filosofo irlandês iniciador das Luzes na Grã-Bretanha, quem ensinou Hume 
e Kant – e o século XVIII em geral – a pensar que a vida é um cálculo baseado no sentimento, e que o 
capital inicial de cada um pode se tornar, ou um “fundo de perpétua ansiedade” (fund of perpetual an-
xiety) ou uma diversificação dos fundos de prazeres e ações (other funds of happiness).24 A complexidade 
é grande: riqueza e poder, por exemplo, são bens fundamentais para o indivíduo, porque garantem in-
dependência em relação aos outros, proporcionando os meios de obter benefícios para si, para os próxi-
mos e para a coletividade. Mas quando o desejo de riqueza e poder se confunde imaginariamente com 
a dignidade, virtude e felicidade, então aquilo que poderia se tornar um dos “fundos para bons ofícios” 

21. Idem, p. 832.
22. Rx 1518, p. 868.
23. KANT, Menschenkunde, p. 1128.
24. Idem, p. 107 e 116.
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(fund of good offices), se converte num tormento para a mente.25 O fundamental é saber separar as falsas 
imaginações e opiniões, das imagens e opiniões corretas, o que depende de um senso adequado para 
perceber qualidades morais. E esse senso pode vir a se tornar “um fundo seguro de deleite interno [sure 
fund of inward enjoyment] para aqueles que obedecem às suas sugestões. Ao refletir sobre eles, nosso 
próprio temperamento e ações podem ser fontes constantes de alegria”.26

 Não se deixar levar por associações indevidas, causadoras de ansiedade e sofrimento, que in-
vadem a mente de fora, buscar sempre alegrias que dependem somente do poder de cada um e que 
estão ao abrigo das contingências da fortuna, eis o que caracteriza a saúde, a força, a solidez da mente 
– soudness of mind que o leitor de Hutcheson reencontrará como sinônimo de bom senso, de senso forte 
(strong sense) e juízo mais saudável (soundest judgment) na delicadeza de gosto e sentimento em Hume 
e na mente equânime, no ânimo inabalável de Kant.

 Retomando a questão, a dificuldade de entender essa noção reside no fato de que ela reúne 
dois elementos aparentemente inconciliáveis, que teriam de ser colocados numa equação onde uma 
variável permanecesse constante e a outra constantemente se modificasse: a felicidade depende desse 
equilíbrio, desse oximoro, que é um estado de humor invariável, de uma Gleichmütigkeit, que não pode 
ser nem diminuída nem acrescida por dor ou prazer; por outro lado, esse fundo natural, esse estado 
equilibrado pode receber um acréscimo, um incremento, de uma multiplicação de prazeres saudáveis, 
seguros e inocentes, que representariam um ganho de capital seguro ao longo da vida e que garantiriam 
a constância e tranquilidade do estado da mente. Os dois termos dessa equação seriam o sentimento 
vital e o sumo bem. Para Hutcheson e para Hume, é no sentimento vital, constante ao longo da vida, mas 
sensível às variações, que se mede o sumo bem, o finis bonorum, o máximo de felicidade alcançável na 
vida de um homem. A solução para essa equação complexa parece estar num sensor indicando um ponto 
fixo do prazer anímico geral, que permanece o mesmo – gleich – uma Gleichmütigkeit ao longo de toda a 
vida. No entanto, tal igualdade só pode ser mantida caso se acumule uma reserva que impeça que a re-
petição de um mesmo prazer seja confundida com a satisfação sentida com o estado geral da mente, pois 
o paradoxo está em que a reiteração, o hábito do mesmo, é o que impede que o nível geral de satisfação 
continue sendo o mesmo. É fundamental, portanto, não confundir acúmulo de riqueza com aumento 
da força para garantir o sentimento íntimo, o que fica evidente quando Hume (secundado por Kant) diz 
que talvez não haja vício mais incorrigível que a avareza, vício encontrado sobretudo na velhice, quando 
outras paixões menores já não são capazes de “contrabalançar, de alguma maneira, essa inclinação pre-
dominante”.27 A ilusão natural de que é cometido o avaro, aliás, ajuda a explicar melhor, por contraste, o 
poder de quem tem o ânimo em suas mãos: o avaro crê usufruir de um “poder” (Macht) suficiente para 
suprir quaisquer outras fruições, mas justamente por renunciar a todas elas, ele não usufrui de nenhu-
ma.28

  Ainda que a moral kantiana venha a se distanciar conscientemente dos autores britânicos e, com 
isso, também de toda a ética antiga (como a felicidade é uma ideia vaga, indeterminada, mero “ideal da 

25. Idem, p. 112.
26. Idem, p. 111.
27. “Da Avareza”, p. 257.
28. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, trad. cit., p. 171.
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imaginação”, o sumo bem tem ser deslocado para a virtude, para a razão), a originalidade de sua leitura 
ajuda a reconstituir melhor as elaborações dos pensadores britânicos. Ao mostrar qual é o princípio geral 
que comanda a dinâmica das afecções, o equilíbrio afetivo, ele parece sugerir algo que estava por assim 
dizer pedindo para ser dito numa fórmula mais simples: fundamento dos cálculos, o sentimento de vida 
só pode ser um sentimento puro, um a priori. A confirmação dessa hipótese pode ser dada constatando a 
relação intrínseca desse a priori da vida com o sentimento de gosto, o que ajudaria, por sua vez, a explicar 
melhor porque o juízo estético e o juízo teleológico estão juntos na Terceira Crítica.

 Que a vida seja definida em relação ao sentimento de prazer e desprazer, parece indiscutível des-
de os anos 1770: “Vida é a consciência de um jogo livre e regular de todas as forças e faculdades dos ho-
mens.”29 Definição que poderia certamente figurar na Crítica do Juízo, e que resume bem todo o percurso 
de apropriação e transformação por que passaram as ideias hutchesonianas. A vivificação (Belebung) das 
faculdades do ânimo que ocorre na fruição estética é o padrão ideal de medida do sentimento de vida, 
porque nela nenhuma faculdade sobressai em relação às outras, e todas se encontram num jogo recipro-
camente fecundo. E que o gosto e o sentimento vital sejam noções inseparáveis, é o que se pode ler logo 
no primeiro parágrafo da Crítica do Juízo, quando, ao traçar a diferença entre o juízo de conhecimento e 
juízo estético, se afirma que neste

a representação é inteiramente referida ao sujeito e, aliás, a seu sentimento vital (Lebensge-
fühl, ou sentimento da vida), sob o nome de sentimento de prazer ou desprazer, o que funda 
uma faculdade inteiramente particular de distinção e de julgamento, que não contribui em 
nada para o conhecimento, mas somente mantém a representação dada, no sujeito, em con-
fronto com a inteira faculdade das representações, de que a mente [Gemüt] toma consciência 
no sentimento de seu estado.30

 A passagem traz uma condensação do caminho nem sempre em linha reta percorrido pela re-
flexão kantiana: sentimento vital, sentimento de prazer e desprazer, juízo, referência ao sujeito, repre-
sentação referida ao conjunto das faculdades com a simultânea consciência desse estado na mente. 
Caso se leia com atenção, essa última descrição não faz outra coisa senão transpor para o juízo estético 
a comparação presente na busca de proporção entre os prazeres parciais e o “sumo bem”. Com efeito, 
enquanto no sumo bem – a soma de todos os bens, o conjunto de todos os prazeres – é preciso sempre 
levar em conta a articulação e a compatibilidade de um bem com todos os outros bens – num cálculo em 
que um bem menor pode ser mais importante, porque justamente contribui mais para o todo do que um 
bem maior que o arruína –, no juízo reflexionante o que está em jogo é a relação de uma representação 
estética particular (a bela flor, o belo poema) com o conjunto do ânimo, como o sentimento da vida. Ou 
seja, ainda que o conteúdo seja diferente, a forma da regra permanece: o sentimento de prazer e despra-
zer é ainda a comparação de uma representação estética particular com a esfera inteira do ânimo, com 
o conjunto de todas as representações das faculdades da mente. Que “vida” em seu sentido mais amplo 
e vivificação estética, que o cálculo do sumo bem e o juízo de gosto tenham uma forma semelhante, e 
mais, que o juízo de reflexão estética tenha nascido do cálculo sentimental, fica claro por um parágrafo 

29. Idem, Antropologia Friedländer, p. 539.
30. Idem, Crítica do Juízo, A 4-5, trad. cit., p. 303.
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da Antropologia. Ali se explica exatamente a atitude oposta, a do indivíduo que, como o rico do exemplo 
anterior, não sabe relacionar uma dor ou afecção ao conjunto de seu ânimo:

Em geral o que constitui o estado de afecção [isto é, oposto ao de equanimidade] não é a 
intensidade de um certo sentimento, mas a falta de reflexão [Mangel der Überlegung] para 
comparar esse sentimento com a soma de todos os sentimentos (de prazer e desprazer) em 
seu estado. O rico a quem um criado quebra por inépcia uma bela e rara taça de cristal ao 
carregá-la durante uma festa, não deveria dar nenhuma importância a isso, se no momento 
mesmo comparasse essa perda de um prazer com a quantidade de todos os prazeres que sua 
feliz situação lhe confere na condição de homem rico. Mas caso se entregue única e exclusi-
vamente a um sentimento de dor (sem fazer rapidamente em pensamento aquele cálculo), 
não é de surpreender que seu estado de espírito será tal como se houvesse perdido toda a 
sua felicidade.31

 Ao contrário do que se poderia imaginar, o rico é infeliz não por falta de sentimento, mas por 
“falta de reflexão” (Mangel der Überlegung), reflexão que o levaria a compensar o sentimento de perda 
momentâneo pela “soma de todos os sentimentos (de prazer e desprazer) em seu estado”. Ao contrário 
da fixação num afeto, numa dor, o sentimento de prazer estético é o que permite apreciar a vida, é o 
sentimento de apreciação do valor e da importância do conjunto que se chama vida. É a consciência de 
algo que não pode ser visto, nem ouvido, nem tocado, mas apenas “sentido”. Como se sugeriu antes, essa 
“disposição filosófica” de ânimo não desaparece nos textos críticos: mantendo-se intacta nos cursos de 
Antropologia, ela ressurge redefinida no sentimento estético da Crítica do Juízo.

 Gostaria de concluir com uma última observação: que o homem possa aumentar seu capital de 
humor e comicidade, isso vai ser explorado pela literatura e filosofia inglesa do século XVIII. Mesmo o 
homem que não nasce com uma disposição humorística, lembra Lord Kames, pode aumentar seu capital 
humorístico e se tornar um escritor de humor. La Fontaine e Swift tem humor em sua natureza, em seu 
caráter, eles são escritores lúdicros, que fazem pilhéria espontaneamente, naturalmente, quase sem es-
forço, enquanto Addison e Arbuthnot, que não têm humor em suas veias, desenvolveram o humorismo 
em sua escrita e são escritores de humor. Kant retoma essa distinção, dividindo os escritores em humo-
rosos e humoristas. E o que ele diz, retoma muito do que se apresentou sobre o filósofo que sabe rir:

Humor, no bom sentido, significa, com efeito, o talento de poder, arbitrariamente, colocar-se 
em uma disposição mental em que todas as coisas são julgadas de modo inteiramente outro 
do que habitualmente (e até mesmo inversamente), e no entanto em conformidade com cer-
tos princípios racionais em uma tal disposição mental. Quem é involuntariamente sujeito a 
tais alterações chama-se humoroso; mas quem é capaz de assumi-las arbitrariamente e com 
finalidade (em vista de uma exposição viva mediante um contraste que suscita o riso), este 
chama-se humorista, e sua obra, humorística.32

31. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, p. 152.
32. Crítica do Juízo, trad. cit., p. 363.
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 Como disposição da mente, a capacidade humorística não é apenas dádiva, mas também uma ca-
pacidade de se colocar arbitrariamente num ponto de vista diferente do comum, para apreciar as coisas 
de modo distinto. É uma capacidade que se aprimora sempre e que tem de perdurar enquanto houver 
necessidade de desinflar a suposta importância de coisas desimportantes para descobrir a verdadeira 
importância da vida. Ou como diria Novalis: “Humor é uma maneira de ser arbitrariamente assumida” e 
a “humanidade é um papel humorístico”.



19

A energia poética das florestas críticas de Herder
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“Não devemos supor que um filósofo que procura desenvolver a diferença entre a poesia e uma 
arte bela queira com isso explicar completamente toda a essência da arte poética. O Sr. Lessing 

mostra aquilo que a arte poética não é diante da pintura; no entanto, para ver o que ela pode 
ser completamente em si mesma, segundo a sua essência inteira, a arte poética teria que ser 

comparada com todas as artes e ciências irmãs, por exemplo, com a música, com a arte da dança 
e com a eloquência para, assim, ser distinguida filosoficamente.”1

Introdução

 Abordarei o pensamento estético do jovem Herder (1744-1803), que se afirma num diálogo com 
Winckelmann e Lessing e antecipa alguns temas do romantismo. Para tanto, serão analisados os textos: 
Primeira Floresta Crítica e Plástica, ambos de 1769. Herder defende nesses textos que a poesia deve ser 
pensada essencialmente como força poética, manifestada no todo do poema por meio da linguagem, 
atingindo dessa forma a alma humana.

 Contrapondo-se à distinção feita por Lessing, de que a pintura se ocupa de corpos e a poesia de 
ações, Herder sustenta que a constituição de uma obra acabada pode certamente valer para as artes 
plásticas, mas não para a poesia, pois essa privilegia todo o processo e percurso de expressão da pura 
energia e força poética, as quais não se fixam num único dado objetivo final, que pudesse residir pronto 
diante de nós. Na poesia não se pode isolar um “momento oportuno” de expressão, como Lessing pen-
sou junto ao tema do sofrimento de Filoctetes, na peça de Sófocles, e sim é necessário verificar como o 
poeta opera com o todo da obra.

1. HERDER, J. G. Kritische Wälder. Oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, nach Massgaben 
neuerer Schriften. Erstes Wäldchen. Herrn Lessings Laokoon gewidmet” In: “Schriften zur Ästhetik und Literatur (1767-1781), 
hrsg. von Gunther Grimm, Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1993, p. 191.
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 Esse argumento se repete na abordagem da escultura, sob o mote da lenda de Pigmalião, a saber, 
da estátua animada. Nas cinco seções da Plástica são percorridos alguns tópicos da escultura, tais como o 
panejamento, a expressão da figura humana e a manifestação de conteúdos mitológicos, em que se visa 
sempre apontar para a essência da escultura residindo na expressão da vida, desde o interior para o exte-
rior ou, dito de outra forma, de dentro para fora. Desse modo, pode-se dizer que Herder antecipa alguns 
temas românticos, tais como a busca da origem das artes plásticas na poesia, a percepção da importância 
da linguagem na poesia e o enfoque das artes segundo a perspectiva da formação e do organismo.

Situando as florestas críticas

 Nesta palestra eu gostaria de abordar uma das chamadas Florestas críticas [Kritische Wälder], que 
é um tipo de texto de crítica literária e artística concebido por Herder no período de 1767-1769, quando 
ele contava com 23-25 anos. Esse termo Wälder é uma retomada de um gênero da Antiguidade, chama-
do Silvae.2 Segundo o próprio Herder, o termo Wald por ele empregado tem a conotação de uma matéria 
teórica reunida sem um plano e ordem (HERDER, 1993, p. 245). Aliás, essa noção de desordem exprime 
muito bem o sentido do termo “floresta”, em oposição ao urbano e citadino, como sendo o lugar onde 
não impera a simetria, e sim a confusão e o desordenado, o selvagem. Independentemente de como se 
queira tomar esse termo, o fato é que esses textos de Herder são de difícil leitura e interpretação, pois 
muitas vezes Herder parece mudar de enfoque, ou seja, não seguir uma linha argumentativa claramente 
delimitada.

 Em termos mais amplos, o objetivo de Herder nesses ensaios é inserir-se no debate estético de 
seu tempo, num diálogo com Winckelmann, na Floresta crítica mais antiga, com Lessing, na Primeira 
floresta crítica e, indiretamente, com Baumgarten, na quarta Floresta crítica. O subtítulo das Florestas crí-
ticas indica esse intento: “Florestas críticas. Ou considerações que concernem à ciência e à arte do belo, 
segundo o padrão de medida estabelecido por escritos recentes” (Kritische Wälder. Oder Betrachtungen, 
die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, nach Massgaben neuerer Schriften). Essas situações 
de diálogo e de interlocução com esses autores da época também tornam mais difícil o exame do texto 
de Herder, pois o leitor é constantemente remetido para as fontes primárias que estão sendo comenta-
das.

 Em particular irei enfocar aqui a Primeira Floresta Crítica [Erstes Wäldchen. Herrn Lessings 
Laokoon gewidmet] e também a obra intitulada Plástica, tendo em vista ressaltar a mudança que Herder 
opera em relação a um certo tipo de crítica de arte e de poesia, dominante em meados do século XVIII, e 
que abrirá espaço para a compreensão romântica de crítica. Com sua concepção de poesia como energia 
e em sua insistência na noção de uma escultura animada, Herder não apenas defende uma nova noção 
de poesia e de escultura, mas abre uma perspectiva para um novo conceito de crítica que, grosso modo, 

2. Cf. o comentário do editor Günther Grimm, da Klassiker Verlag (HERDER, 1993, p. 785). Na época antiga, o termo Silvae 
significava um gênero cômico. Talvez a relação com o texto de Herder esteja na noção de desrodem, que se aproxima de certo 
modo do cômico. Ou seja, o intento de Herder é proceder a uma crítica desordenada, isto é, uma crítica que ainda não estaria 
totalmente fixada, mas que procura ainda encontrar um campo específico.
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implica a passagem de uma visão por assim dizer mecânica ou mecanicista para uma visão mais dinâmica 
e orgânica da poesia e da arte.

Entre Winckelmann e Lessing

 No centro da Primeira Floresta Crítica está a famosa polêmica do grito de Laocoonte, em compa-
ração com o grito de Filoctetes, personagem central da peça de Sófocles com o mesmo título. Em que 
consiste essa polêmica? O assunto foi colocado no ano de 1755, pelo ensaio de J. J. Winckelmann, inti-
tulado Pensamentos sobre a imitação dos gregos na pintura e na escultura. Após ressaltar a nobre sim-
plicidade e a grandeza serena como marcas distintivas da arte grega e ter considerado que o sofrimento 
de Laocoonte na estátua não é o mesmo retratado por Virgílio na Eneida, Winckelmann, afirmou que 
“Laocoonte sofre como o Filoctetes de Sófocles”.3 Essa afirmação, juntamente com a referência anterior 
a Virgílio motivou Lessing, como se sabe, a escrever um clássico da estética alemã, a saber, O Laocoonte 
ou os limites da pintura e da poesia. Nessa obra ele retoma o velho tópico de Horácio, o Ut pictura poiesis 
e distingue o modo de operar das artes plásticas e o modo de operar da poesia. Ou seja, Lessing introduz 
uma nova dimensão de discussão que não estava presente em Winckelmann: transpõe um problema que 
em Winckelmann dizia respeito ao modo de ser dos gregos para o plano teórico da diferença entre as 
artes.

 Ora, Herder, por sua vez, vai tentar dar um passo além de Lessing: se esse considerou que Win-
ckelmann não se preocupou de modo mais profundo com a diferença de expressão entre as artes plás-
ticas e a poesia, Herder irá considerar que Lessing, tendo como objetivo principal distinguir o modo de 
proceder das artes, não se aprofundou como poderia e deveria no campo específico da poesia. O proble-
ma, para Herder, é menos o de saber em que medida Laocoonte sofre ou grita e como Filoctetes sofre ou 
grita, e sim em que medida o grito de Filoctetes é de fato decisivo na obra poética de Sófocles. Ou seja, 
o problema de Herder é saber como se processa a representação poética. A partir da essência da poesia 
será possível então recolocar o problema inicial de Lessing, da diferença da poesia diante das artes plás-
ticas.

O sofrimento de Filoctetes

 Tendo esse propósito, a Primeira Floresta Crítica de início se refere tanto a Winckelmann quanto 
a Lessing. Segundo Herder, Winckelmann vê apenas a arte, mas não a poesia dos antigos e seu estilo é 
como o de uma obra de arte dos antigos, ao passo que o estilo de Lessing é o de “um poeta” (HERDER, 
1993, p. 67). Se, de um lado, o estilo de Winckelmann é mais acabado, pronto, o de Lessing, por outro 
lado, é mais processual, em devir (HERDER, 1993, p. 67-8). Winckelmann estaria mais interessado em nos 
dar uma metafísica do belo do que em nos fornecer uma história da arte (HERDER, 1993, p. 66).4

3. Reflexões sobre a arte antiga, trad. bras, p. 53/Gedanken über die Nachahmung... (ed. al. da Reclam), p. 21.
4. Segundo o organizador alemão, Gunter E. Grimm, Herder compara Winckelmann e Lessing numa carta a George Scheffner, 
de 23/09-04/10 de 1766 (cf. HERDER, 1993, p. 855-6).
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 A partir disso, o texto se volta exclusivamente a Lessing, sendo que Herder julga que as observa-
ções de Lessing sobre Filoctetes se concentram demasiadamente no âmbito das regras e dos preceitos 
dramáticos. Essa afirmação de Herder tem em mente o fato de que Lessing foi um grande analista de 
peças teatrais, o que se reflete em sua Dramaturgia de Hamburgo. No entanto, esse enfoque da teoria 
do teatro não alcançaria ainda o teor verdadeiramente poético da peça de Sófocles. “O senhor Lessing 
dedicou toda uma seção para defender Sófocles, uma vez que esse havia levado ao palco dores corporais 
e deixou que um herói gritasse nessa dor. Toda a defesa é feita pelo aspecto do dramaturgo ... pena que 
essa defesa esteja baseada em pressupostos incorretos: no Filoctetes de Sófocles a lamentação seria o 
tom principal da expressão de sua dor e, portanto, o principal meio para provocar a compaixão. Mas isso 
não é assim!” (HERDER, 1993, p. 95).

 A essa leitura de Lessing, que aqui não poderei examinar em detalhes, pois implicaria entrar na 
obra Laocoonte ou os limites da poesia e da pintura, Herder contrapõe a necessidade de se captar as 
impressões da representação teatral grega e de se colocar na posição de um expectador grego. Dito de 
outra fora, e aqui nos encontramos no campo próprio de Herder, determinado por um ponto de vista 
antropológico e humanista, a questão do modo de sentir e de sofrer de Filoctetes deveria ser vista se-
gundo uma perspectiva histórica mais ampla e não apenas pela lupa dos critérios e preceitos dramáticos 
da peça de Sófocles. O que se coloca é o modo de ser dos gregos, em comparação com o modo de ser 
de outros povos. Aliás, esse ponto é também o de discordância de Herder em relação a Winckelmann, 
na Floresta mais antiga, no sentido de que ele questiona a especificidade e exclusividade que os gregos 
alcançam na obra de Winckelmann, como se a autonomia e a excelência da arte grega tivessem surgido 
por si mesmas apenas em solo grego, sem uma contribuição central e específica de outros povos.

 A tese básica que Herder contrapõe a Lessing é de que o tema do sofrimento não é o assunto 
principal da peça de Sófocles, pois se assim fosse, se Sófocles quisesse nos apresentar os meandros do 
sofrimento humano, as reações em torno de uma ferida que não cicatriza nunca e do sofrimento que ela 
gera, ele seria um mau dramaturgo, ficaria aquém de um médico tratando de uma ferida (HERDER, 1993, 
p. 100-1).

 E aqui cabe uma rápida lembrança do enredo dessa peça de Sófocles: Ulisses e Neoptólemo se 
dirigem para a ilha na qual se encontra desterrado Filoctetes, para se apoderarem do arco e das flechas 
que estão na posse deste. Sem essas armas, que foram de Héracles, os gregos não conseguirão vencer 
Tróia. Filoctetes, por seu lado, foi abandonado nessa ilha pelos gregos porque foi picado por uma cobra, 
o que lhe deixou uma ferida com um cheiro fétido insuportável. Para conseguir as armas, porém, Ulisses 
planeja enganar Filoctetes, que nutre um ressentimento pelos gregos, mobilizando o jovem Neoptólemo, 
filho de Aquiles. Assim, toda a trama gira em torno da situação de sofrimento de Filoctetes, do orgulho e 
do senso de honestidade de Neoptólemo e da astúcia de Ulisses. Ao final, Héracles intervém como deus 
ex machina e consegue convencer Filoctetes e Neoptólemo a partirem para Tróia.

 Herder expõe como compreende essa peça no fim do capítulo 5 (HERDER, 1993, p. 105-7): o pri-
meiro conceito presente na peça seria o de que Filoctetes é um herói desterrado, um doente e miserável 
abandonado pelos homens. A nossa compaixão diante desse ser humano abandonado é preparada pelo 
fato de que vislumbramos desde o início que ele irá mais uma vez ser enganado pelos homens. O coro 
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canta a miséria desse herói e então sentimos mais compaixão ainda. Segundo Herder, antes de Filoctetes 
entrar em cena e se lamentar (Párodo, 135-218), o poeta Sófocles nos prepara longamente para a sua 
aparição (HERDER, 1993, p. 105) e para as lamentações, não sendo, portanto, o sofrimento de Filoctetes 
o tema central da peça. “Dessa forma, o grito nunca é a obra principal de Filoctetes para provocar a sim-
patia, assim como a dor corporal nunca é a idéia principal de um drama” (HERDER, 1993, p. 107).

 Depois de muitas observações sobre a peça e a leitura de Lessing, Herder então estabelece uma 
distinção central entre o modo de proceder das artes plásticas e da poesia, dizendo: “Cada obra da arte 
plástica, caso aceitemos a divisão feita por Aristóteles, é uma obra e não uma energia. Ela está presente 
de uma só vez, em todas as suas partes: sua essência não consiste na mudança, na seqüência de uma 
parte à outra, mas na coexistência recíproca” (HERDER, 1993, p. 135).5 Se as artes somente fornecem 
obras, as belas artes, por outro lado, “que fazem efeito pelo tempo e pela alternância de instantes, que 
têm a energia como a sua essência, não necessitam fornecer para um momento isolado algo de elevado, 
nem querer envolver a nossa alma nesse supremo instante” (HERDER, 1993, p. 136).

O tópico do instante supremo na poesia e nas artes

 Nessa citação e na base da manifestação da dor de Filoctetes e do problema de saber se ela é o 
assunto central ou não da peça de Sófocles, coloca-se em discussão um outro tópico caro a Lessing, a 
saber, o tema do instante (Augenblick) oportuno ou apropriado na poesia. Segundo Lessing, o instante 
ou o ponto culminante da expressão na escultura não é o mesmo da poesia. No entanto, para Herder, 
Lessing se mantém preso à temática geral do instante supremo nas diferentes artes, quando seria preciso 
questionar se de fato na poesia faz sentido falar em instante expressivo.

 O capítulo 9 da Primeira Floresta Crítica começa justamente tratando desse tema do instante 
(HERDER, 1993, p. 131). Na poesia é necessário levar em conta a série total de eventos, na qual “cada 
instante é, portanto, apenas um elo da cadeia e não serve a nada mais. Se um desses instantes, estados 
ou ações se torna uma ilha, algo supremo, mas separado, então perde-se a essência da arte energética” 
(HERDER, 1993, p. 137). É interessante notar que essa ênfase que Herder dá a uma cadeia de eventos, de 
que a força poética se exprime no todo e não de modo isolado em um instante, lembra o modo como ele 
pensa a linguagem e a história, respectivamente no Tratado sobre a origem da linguagem (Abhandlung 
über den Ursprung der Sprache) (1772) e no Também uma filosofia da história da humanidade (Auch eine 
Philosophie der Geschichte der Menschheit) (1774).6 Nessa última obra, bem como na Floresta mais anti-
ga, Herder recrimina precisamente em Winckelmann o fato de este ter visto na Grécia um momento ou 

5. Segundo a edição crítica da Deutscher Klassiker Verlag, HERDER, 1993, p. 911, a distinção em Aristóteles aparece na Ética 
a Nicômaco I, 1, 1094 a. Mas a aplicação dela para a arte teria sido feita pelo inglês J. Harris (Conversa sobre a arte; sobre 
a música, a pintura e a poesia: sobre a felicidade), citado pelo próprio Herder, mais adiante no capítulo 19 dessa Primeira 
Floresta Crítica (HERDER, 1993, p. 216). Voltarei a esse ponto mais adiante.
6. Explorei brevemente alguns motivos da filosofia da linguagem de Herder no artigo “O mar e a alma: metáforas marinhas 
em território alemão” In: TRANS/FORM/AÇÃO, Vol. 30, No 1 (2007), p. 229-30. Pode-se dizer que Herder pensa a obra poética 
sob o mesmo registro de como situa a linguagem: ambas se sobrepõem ao homem como um todo, sendo impossível distinguir 
partes isoladas. Um exemplo desse tipo de crítica, por assim dizer orgânica, é o ensaio de Herder sobre Shakespeare, que 
abordei em outro artigo: “Winckelmann, Lessing e Herder: estéticas do efeito?” In: TRANS/FORM/AÇÃO, Vol. 23, No 1 (2000).
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um instante privilegiado da história. A essa leitura Herder contrapõe a noção de que a Grécia deveria ser 
pensada no todo da história, como um elo de uma cadeia mais ampla de outros povos. Pensadas também 
em sentido amplo como história, a música e a dança, assim como a poesia, “não fazem efeito para um 
instante, mas apenas para uma sequência de instantes” (HERDER, 1993, p. 138).

O modo de expressão de Homero

 Avançando em sua discussão das análises de Lessing e mantendo sua divergência de fundo, em-
bora ao mesmo tempo partindo do terreno aberto por Lessing, Herder passa, a seguir, para o modo de 
proceder de Homero. Com efeito, Lessing cita várias vezes Homero em seu Laocoonte como modelo de 
procedimento poético. No capítulo 13 em diante da Primeira Floresta Crítica, o terreno de discussão 
deixa de ser Filoctetes e passa a ser Homero, ou seja, muda o enfoque, que antes se referia ao tema do 
instante, para o tema do modo de expressão de Homero, em particular para a relação dele com a ale-
goria. Segundo Herder, Homero não emprega nenhum conceito abstrato (HERDER, 1993, p. 160). Outro 
aspecto se refere ao modo de como os artistas imitaram Homero (HERDER, 1993, p. 161), sendo que o 
enfoque recai sobre o modo como Homero se serviria de expedientes e recursos poéticos.

 Na verdade, seria preciso atentar para o fato de que Homero não é um poeta prosaico (HERDER, 
1993, p. 163). A propósito da cena do vigésimo canto da Ilíada, 445, na qual Aquiles investe contra Heitor 
envolto em uma nuvem, Herder considera que essa nuvem ou neblina, na qual estão encobertos os he-
róis e os deuses, não é um mero expediente literário ou apenas um modo de falar, e sim é real (HERDER, 
1993, p. 164). Segundo Herder, Homero é demasiadamente sensível para usar recursos de uma “fina 
alegoria” (HERDER, 1993, p. 171).

 O tema da alegoria remete, por sua vez, ao tema das metáforas, por exemplo, do expediente do 
engrandecimento ou do sublime em Homero. Por isso, no capítulo 14, se trata da discussão do modo 
como Homero teria expressado a grandiosidade de suas figuras e personagens. Novamente aqui Herder 
ressalta que Homero não nos mostra nenhum de seus deuses como tendo sido elaborado em termos de 
uma ficção, enfim, que tenha sido pintado. Antes, Homero nos mostra a natureza dos heróis em sua ação, 
em movimento (HERDER, 1993, p. 177). A grandeza, a força, a rapidez não são para Homero predicados 
que permitem distinguir seus deuses, pois o carácter individual se coloca acima da grandeza (HERDER, 
1993, p. 181-82).

 Esse efeito Homero alcançaria por meio de uma linguagem própria. O capítulo 15, que trata da 
linguagem de Homero e de sua tradução para uma língua moderna, objetiva ressaltar o tipo de procedi-
mento linguístico sui generis de Homero, que de modo algum procura operar descrições, mas procede de 
modo especial com a capacidade expressiva da linguagem. Herder considera a tarefa de traduzir Homero 
muito difícil e que talvez se pudesse apreender a maneira de Homero de um modo mais apropriado pela 
música. O capítulo se encerra dizendo: “A partir da arte musical poderia ser explicado de melhor modo 
essa energia de sua maneira” (HERDER, 1993, p. 190). Nota-se por essas observações que Herder vê a lei-
tura de Lessing privilegiar demasiadamente o paradigma da pintura, quando seria preciso antes se voltar 
mais para a direção da música, arte mais intimamente associada à poesia.
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 E assim como havia feito anteriormente com o caso do sofrimento de Filoctetes, depois de exa-
minar uma série de exemplos de Homero, Lessing chega então a um momento novamente conclusivo 
de seu texto, a saber, nos capítulos 16 e 17. O capítulo 16 começa afirmando aquilo que indiquei como 
epígrafe desta palestra: “Não devemos supor que um filósofo que procura desenvolver a diferença entre 
a poesia e uma arte bela queira com isso explicar completamente toda a essência da arte poética. O Sr. 
Lessing mostra aquilo que a arte poética não é diante da pintura; no entanto, para ver o que ela pode 
ser completamente em si mesma, segundo a sua essência inteira, a arte poética teria que ser comparada 
com todas as artes e ciências irmãs, por exemplo, com a música, com a arte da dança e com a eloquência 
para, assim, ser distinguida filosoficamente” (HERDER, 1993, p. 191).

Os signos da poesia e da pintura

 Nesse capítulo 16, Herder retoma a distinção anterior do capítulo 9, a saber, entre obra e energia, 
e questiona os objetos ou temas que Lessing atribui como sendo exclusivos da pintura e da poesia: os 
corpos e os ações (HERDER, 1993, p. 192). Seria antes necessária uma consideração mais precisa dessas 
duas artes, em particular da poesia. Desse modo, Herder nos oferece uma nova “classificação” ou uma 
nova leitura dessas duas artes, leitura na qual desponta o termo signo (Zeichen). Alguns comentadores, 
partindo de uma perspectiva mais atual e contemporânea, chamam isso de “teoria do signo” em Herder.7 
Mas, na verdade, esse termo signo aponta não para uma semiótica, e sim para o viés linguístico de aná-
lise, a saber, o viés de uma filosofia da linguagem.

 Os signos da pintura (não seus objetos, já que essa designação seria imprecisa) são naturais, uma 
vez que a pintura está presa tanto a um material delimitado (cor, luz e sombra, claro/escuro), bem como 
a imagens mais ou menos visualmente circunscritas. Já os signos da poesia são arbitrários (HERDER, 
1993, p. 193), dependem exclusivamente da vontade humana. Uma vez feita essa distinção entre o natu-
ral e o artificial, torna-se inviável, para Herder, uma comparação direta entre pintura e poesia.

 Coloca-se então a pergunta: como operam os signos da poesia, dado o seu carácter não natural 
e sim arbitrário? O ponto de referência para Herder é a noção de alma, “na qual habitam os sons articu-
lados” (HERDER, 1993, p. 194). E o meio pelo qual as palavras operam ou fazem efeito sobre a alma é a 
força (Kraft). Ou seja, Herder parte de uma concepção de linguagem como força, podendo ser recolocada 
a questão inicial de Lessing num outro plano: se as artes fornecem obras, operam no espaço, a poesia, 
por sua vez, faz efeito por meio de uma força (HERDER, 1993, p. 194), a qual “habita nas palavras” (p. 
194) e se dirige justamente à nossa alma.

 Finalizando esse capítulo 16, Herder considera a ordem espacial e temporal na poesia. A poesia 
não se concentra apenas numa ordem (tal como queria Lessing, a saber, a ordem temporal), e sim ambas 

7. Segundo o organizador alemão Grimm, Herder debate com Lessing no âmbito de sua teoria dos signos (Zeichentheorie), 
substituindo a dicotomia entre corpos (objetos das artes plásticas) e ação (na poesia) pela dicotomia entre obra e energia 
(ergon e energeia) (HERDER, 1993, p. 865). As artes enérgicas são a poesia, a música e a dança. Herder assumiria aqui o 
conceito de energia de Leibniz (HERDER, 1993, p. 866).
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devem atuar conjuntamente. O que interessa são menos essas duas instâncias do que a força poética 
que nelas se manifesta (HERDER, 1993, p. 195-96). Opondo-se à categoria de ação, tida por Lessing como 
especialmente apropriada para a poesia, Herder rejeita a idéia de que a sucessão no tempo seja um meio 
principal da poesia, pois a sucessão é característica de todo e qualquer discurso, ao passo que na poesia 
o mais importante é a força que se expressa por meio dessa sucessão temporal (HERDER, 1993, p. 199). 
Sob certo aspecto, pode-se dizer que Herder antecipa a concepção de uma poesia do infinito que poste-
riormente será defendida no romantismo.

 Nos capítulos 17 e 18 são discutidos casos da poesia de Homero, tendo em vista a leitura feita 
por Lessing e o tema da sucessão temporal. Vale ressaltar as conclusões de Herder nos dois capítulos. 
Em relação às sucessões de eventos em Homero, Herder considera no fim do capítulo 17 que “em cada 
traço de seu devir deve residir energia, a finalidade de Homero: todas as outras hipóteses acerca de 
expedientes artísticos e de revestimentos, a fim de evitar a coexistência da descrição, saem fora do tom 
de Homero” (HERDER, 1993, p. 208; novamente notamos aqui o recurso ao vocabulário musical, quando 
Herder se refere ao “tom” de Homero). E no fim do capítulo 18, lemos: “caso eu aprenda algo de Homero, 
isso é então o fato de que a poesia opera energicamente... eu aprendo de Homero que o efeito da poesia 
nunca é efeito sobre o ouvido, por meio de sons, e sobre a memória, segundo o tempo em que consigo 
conservar um traço de uma sucessão, e sim a poesia faz efeito sobre minha fantasia... eu me queixo do 
Sr. Lessing por não ter ressaltado esse ponto central da essência da poesia, de ela não ser ‘efeito sobre a 
nossa alma, energia’” (HERDER, 1993, p. 214).

 Herder afirma concordar com Lessing quanto à questão de fundo, a saber, da necessidade de 
distinguir o modo de proceder das artes plásticas do modo de proceder da poesia, mas que discorda das 
premissas e das conclusões (cf. HERDER, 1993, p. 206). Vê-se que a Herder interessa a especificidade do 
discurso poético e sua perspectiva é mais orgânica do que a de Lessing, no qual parece subsistir ainda 
um modo de pensar mecanicista. Nesse ponto, Herder antecipa a mesma crítica que o romântico August 
Wilhelm Schlegel dirige, na Doutrina da arte, a Burke e a seu modo de pensar o belo e o sublime.

 Por fim, no capítulo 19, Herder indica de onde extraiu a concepção de poesia como energia: tra-
ta-se do inglês Harris, que escreveu um texto sobre o conceito de obra na pintura e sua diferença em 
relação à poesia. Herder considera, a partir disso, que na pintura o artista trabalha exclusivamente para 
o acabamento da expressão. Apenas depois de concluída, a obra se revela. Já na poesia a energia se ex-
prime no processo. A fantasia deve ser ativa o tempo todo (HERDER, 1993, p. 216).
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Plástica

(concebida em 1769, publicada em 1778)

“Uma estátua deve viver: sua carne deve animar-se:
seu rosto e expressões devem falar”

(Aus den Vorarbeiten zur ‘Plastik’/Entwurf – 1769, HERDER, 1995, p. 95)

 Segundo os editores alemães, a concepção do texto Plástica remonta a 1769 e possui uma re-
lação estreita com a Quarta Floresta Crítica, sendo a idéia de Herder propor uma fundamentação an-
tropológica da plástica, pensada como arte do tato. Herder redigiu o texto em sua estadia em Paris, em 
conversas com Diderot (HERDER, 1995, p. 140). Um outro interlocutor constante é Winckelmann, em-
bora não sejam sempre feitas referências diretas a ele. O contraponto do enfoque de Herder é o ensaio 
de Winckelmann intitulado Tratado sobre a capacidade do sentimento do belo na arte e a formação do 
mesmo (Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst und dem Unterrichte in 
derselben), de 1763.

 É preciso fazer uma observação sobre o subtítulo da Plástica: “Algumas percepções sobre forma e 
figura a partir do sonho imagético de Pigmaleão”. O tema de Pigmaleão, cuja lenda ficou famosa a partir 
de Ovídio, Metamorfoses, X, 243-297, foi muito difundido e popular no século XVIII (segundo nota dos 
editores alemães, HERDER, 1995, p. 548). A lenda grega se refere ao escultor Pigmaleão, também rei na 
ilha de Chipre, que, buscando atingir a beleza ideal, fez uma belíssima estátua de mármore e por ela se 
apaixonou. Afrodite teve pena dele e transformou a estátua em mulher, que se chamou Galatéia e com 
quem ele se casou. No século XVIII essa lenda se tornou um modelo para discussões filosóficas que visa-
vam uma superação do dualismo cartesiano de espírito e alma, a favor de uma compreensão sensualista 
(La Metrie) e materialista. Condillac se liga à fábula de Boureau-Deslandes: Pigmalion on la staute animée 
(1742), etc. (HERDER, 1995, p. 549).

 No âmbito do pensamento de Herder, pode-se dizer que a anedota de Pigmaleão funciona como 
um motivo central para pensar uma escultura viva e animada. E a pergunta é como e o que o homem 
pode fazer para que isso ocorra. A resposta é que ele somente pode fazê-lo através dos sentidos. O 
homem não pode se aproximar da obra de arte por uma investigação metafísica sobre o belo. Trata-se, 
portanto, de examinar o modo de funcionamento da sensibilidade, a saber, dos sentidos apropriados a 
cada arte, seja ela escultura, pintura ou música.

 E aqui temos um certo parentesco entre a concepção de força poética e de energia (da Primeira 
Floresta Crítica) e essa noção de uma vitalidade ou vivacidade a ser procurada nas artes plásticas (pre-
sente na Plástica). Essa temática remete novamente ao modo como Herder se relaciona com Lessing e 
Winckelmann: se do primeiro ele toma a noção de uma especificidade das artes, do segundo ele toma a 
noção de uma proximidade e de uma vitalidade nas artes. É sabido que Winckelmann exerceu muita in-
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fluência na estética alemã pelo modo como descrevia apaixonadamente as esculturas gregas. Esse traço 
se sobrepôs aos chamados “erros” de avaliação em suas análises.

 Acompanhando o todo do ensaio, pode-se dizer que Herder parte da preocupação de uma espé-
cie de fusão entre o espectador e a obra escultórica, plástica e pictórica. Daí o tema dos sentidos apro-
priados, o tato, a visão, etc. É preciso encontrar o órgão apropriado para que se consiga fazer com que a 
escultura não seja um objeto meramente morto diante de nós, e sim que exprima algo, que justamente 
tenha vida (tema do Pigmaleão, da estátua animada). Por outro lado, isto é, da produção plástica e não 
apenas da fruição, importa fazer com que a expressão exterior no mármore, no bronze, etc. exprima algo 
de interior, que seja também uma produção animada. Nesse sentido, Herder apresenta toda uma teoria 
do corpo humano, na qual o exterior da fisionomia exprime uma alma. É essa alma, esse carácter, que 
o escultor deve procurar exprimir em sua obra, de dentro para fora, se podemos falar assim. Isso não 
exclui, pelo contrário inclui, a expressão de um significado superior (tema da mitologia), sendo que toda 
obra de arte é uma alegoria, exprime um sentido mais profundo.

 Entrando no texto propriamente dito, de início, na primeira seção, Herder parte de duas anedo-
tas: uma apresentada por Diderot, do cego de nascença, e outra de Cheselden, que relata o episódio de 
alguém que depois de 30 anos voltou a enxergar. Essas anedotas visam ressaltar que o cego possui um 
tipo de percepção distinta daquele que enxerga normalmente, uma percepção que não deixa de ter sua 
lógica própria. Além disso, a cegueira, ao contrário de impedir a relação com os objetos do mundo, antes 
aguça a nossa relação, se pensarmos no papel do tato, para além da mera contemplação distante pura-
mente visual.

 Essa elucidação sobre a especificidade do sentido da visão ou da ausência do mesmo e, portanto, 
de uma experiência do tato, visa introduzir a discussão estética da fruição adequada. O alvo é pensar uma 
proximidade com a obra de arte, segundo um sentido apropriado. “Quanto mais próximo chegarmos de 
um objeto tanto mais viva se torna a nossa linguagem” (HERDER, 1995, p. 23, fim do terceiro capítulo da 
primeira seção).

 Visando ressaltar essa proximidade com a estátua, na segunda seção é debatido o tema do pa-
nejamento na escultura, um tema já central em Winckelmann. Herder é contrário a vestir estátuas, mas 
enfoca o assunto segundo uma certa antropologia dos povos, de que o vestir depende de um certo 
costume (HERDER, 1995, p. 28). A partir daqui, chega aos gregos, “os artistas nascidos para a beleza” 
(HERDER, 1995, p. 29). No que se refere à pintura, ela sim pode vestir (HERDER, 1995, p. 33). No segun-
do capítulo dessa segunda seção é abordada a inadequação do recurso pictórico na escultura (HERDER, 
1995, p. 36-39) e no terceiro capítulo se trata do feio na escultura, que não deveria merecer destaque na 
arte, embora também não se deva ser totalmente contrário a ele, advogando o afastamento desse tipo 
de formas. De acordo com o quarto capítulo, a escultura se atém à forma constante e eterna do homem, 
ao passo que a pintura modifica suas formas de acordo com o tempo e os povos onde surge (HERDER, 
1995, p. 44-7). Nota-se nessa passagem, que Herder em vários momentos se refere à arte da pintura 
como constituindo um mundo de magia e de encanto (Zauberwelt). Ora, é justamente esse encanto que 
deve ser o alvo da arte, pois a animação da estátua é uma forma de encantamento.
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 Na terceira seção é caracterizada a figura humana em sua relação com a interioridade. A configu-
ração exterior de cada um dos membros e das partes do corpo revela o modo de ser do homem, o que 
ele pensa e o que ele faz.

 A quarta seção começa com o enunciado de que toda forma de beleza e de sublimidade, bem 
como a feiura, remetem à estrutura do ser humano que se encontra à sua base. “Apenas a perfeição inte-
rior é beleza” (HERDER, 1995, p. 64). Para que o homem possa fruir e perceber a beleza, é necessária uma 
sintonia com a alma interior, é preciso “ser e sentir: ser homem, sentir cegamente assim como a alma 
opera em cada carácter, em toda posição e paixão, a fim de poder senti-la” (HERDER, 1995, p. 67). Mais 
adiante, Herder fala que se trata de colocar “nossa alma em uma posição simpática” (HERDER, 1995, p. 
69). Pergunta a seguir se devemos chamar isso de estática ou dinâmica. Pode-se dizer que Herder está 
aqui em busca de uma concepção orgânica da relação entre corpo alma.

 De acordo com isso, a linha apropriada para a escultura é a do círculo, não tanto a linha serpen-
teada de Hogarth, nem a linha reta. O círculo é a “linha da perfeição” (HERDER, 1995, p. 73). No caso do 
homem, a linha mais apropriada é a que corresponde ao que expressa movimento, pois apenas desse 
modo surge o encanto (HERDER, 1995, p.74): “linhas do encanto” (HERDER, 1995, p. 75).

 A seção termina abordando a postura e a simetria do corpo humano, masculino e feminino.

 Na quinta e última seção o tema da estátua viva é remetido ao tema da mitologia, como expres-
são da suprema vitalidade e da figuração envolvendo mitos e critérios religiosos. Herder aborda o fato 
de que para a maior parte dos povos da Antiguidade, as estátuas não eram apenas “obras de arte”, mas 
eram reais e vivas e detinham o poder dos deuses. Por isso tantas obras foram destruídas ao longo dos 
tempos, sendo que pouca coisa restou. No princípio, a origem das estátuas eram os deuses que nela 
habitavam. Herder desenvolve aqui uma espécie de história da arte que vai do mítico ao prosaico (HER-
DER, 1995, p. 82). No entanto, esse tópico é apenas insinuado, sendo que Herder avança a seguir para a 
questão da figuração colossal ligada à relação do homem com os deuses.

 Por fim, é tratado do tema da alegoria, lançado inicialmente pelo ensaio de Winckelmann, que 
Herder apenas menciona,8 mas não aborda, mesmo porque, segundo Herder, Winckelmann apenas teria 
iniciado a discussão (HERDER, 1995, p. 86) e, além disso, sua investigação teria tido um sentido bastante 
amplo. Herder acaba por defender, como mais tarde também o fará Friedrich Schlegel, que toda obra de 
arte é alegoria (HERDER, 1995, p. 87). O termo alegoria remete, nesse caso, à presença de uma expres-
são elevada na obra de arte. Não se trata somente do sentido mais restrito de alegoria, que se refere à 
figuração específica de determinada ideia ou pensamento.9

8. Cf. o comentário que Herder fez acerca da incompletude do Ensaio sobre a alegoria de Wincklemann, no ensaio “Denkmal 
Johann Winckelmanns” (HERDER, 1993, p. 667).
9. Herder aborda o tema tal como depois o fará Friedrich Schlegel, quando enuncia que “toda beleza é alegoria” (In: SCHLEGEL, 
F. Conversa sobre a poesia, tradução de Victor P. Stirnimann, São Paulo, Iluminuras, 1994, p. 58).



A PALO SECO Ano 5, n. 5, Vol. 2, 2013

30

O legado de Herder para o romantismo

 Anatol Rosenfeld organizou uma coletânea de artigos do movimento Tempestade e ímpeto, inti-
tulado “Autores pré-românticos alemães”. Sempre achei um pouco exagerada essa denominação, pois 
ela encaminha a especificidade dos textos do jovem Goethe e de Herder a uma determinada direção, a 
preparar o terreno para o surgimento do romantismo. No caso de Herder, porém, pode-se dizer quer há 
um certo sentido em situá-lo como estando à base do romantismo, se considerarmos que uma série de 
motivos românticos provém de fato de seu pensamento.

 Por mais problemático que seja a abordagem que Rudiger Safranski apresenta em seu Roman-
tismo. Uma questão alemã, pode-se dizer que acertou em começar com Herder, embora se possa ques-
tionar o modo como o fez, ressaltando somente uma obra como o Journal de minha viagem, de 1769. É 
bastante bombástico dizer que “Herder nutriu-se a vida toda de idéias que lhe ocorreram em alto-mar”.10

 Um outro aspecto a ser levado em conta nessa possível aproximação entre Herder e o romantis-
mo diz respeito à biografia de Herder: a morte de Herder em 1803 coincide com a “dissolução” do grupo 
em torno do primeiro romantismo de Jena. Além disso, figuras como August Wilhelm Schlegel e mesmo 
Jean Paul se sentiam por vezes mais atraídos a Weimar por Herder do que pelas grandes figuras da época, 
Goethe e Schiller. Jean Paul (nascido em 1763) desenvolveu justamente uma teoria das forças poéticas11 
e se mudou para Weimar em outubro de 1798, onde mantém um contato estreito com Herder. No que 
se refere a August Wilhelm Schlegel, o germanista Emil Staiger indica sua dívida em relação à abertura 
promovida por Herder diante das manifestações literárias de diferentes proveniências e povos, embora 
ele considere que a recepção literária de Schlegel tenha sido muito maior que a de Herder.12 Por fim, 
Friedman Apel (Romantische Kunstlehre, p. 724-6) ressalta que Herder foi muito importante com sua 
concepção de homem e humanismo apresentada em Também uma filosofia da história da humanidade. 
Novalis teria se proposto também a escrever uma história da humanidade em seus primeiros escritos (p. 
726). Aliás, a concepção de um sonho romântico do ver, a idéia de conseguir ver aquilo que não se vê 
com os olhos normais, a saber, o imaginário, a figura do cego, do sonhador, etc. remete Herder a Novalis 
(p. 7-15). Friedrich Schlegel, por sua vez, fez uma resenha da obra de Herder Briefe zur Beförderung der 
Humanität (Cf. Kritische Schriften und Fragmente, Band 1, p. 171-6).

 Mas, se avançarmos para alguns temas específicos, pergunta-se: o que de fato oriundo de Herder 
foi fundamental para o romantismo? Indico de modo geral alguns tópicos, a guisa de conclusão:

1) O tema da origem e a visão abrangente da história, para além da dicotomia entre modernos 
e antigos. A questão da origem como critério de exame das diferentes artes e sua relação 
com uma energia interior constituinte, no caso a poesia.

10. Safranski, Rüdiger. Romantismo. Uma questão alemã, tradução Rita Rios, São Paulo, Estação Liberdade, 2010, p. 22.
11. Cf. a explicação do editor em Paul, Jean. Vorschule der Ästhetik, Hamburg, Meiner, 1990, p. XXV.
12. “Introdução” a Schlegel, A. W. Kritische Schriften, ed.. por Emil Staiger, Zürich/Stuttgart, Artemis, 1962.
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2) Passagem de uma visão mecânica da arte para uma visão orgânica. Em seu exame dos temas 
do Laocoonte de Lessing, Herder já opera com uma percepção orgânica da poesia, de modo 
muito semelhante ao espírito da crítica que August Schlegel faz de Burke ou Kant.

3) Herder distingue uma poesia natural, ligada a expressões espontâneas vindas do âmbito po-
pular, e uma poesia artificial, mais elaborada (Verbete “Herder” do Ästhetik und Kunstphi-
losophie von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart, Kröner, 1998, p. 391-7). Isso lembra a 
distinção entre história natural da arte e história artística da arte de August Schlegel. Além 
disso, F. Schlegel fala de cultura natural e cultura artificial, em referência aos antigos e mo-
dernos, em seu ensaio Sobre o estudo da poesia grega, de 1795. Digamos que a exploração 
do popular em Herder tenha muito em comum com uma redescoberta dos antigos.

4) O tema da estátua viva, da necessidade de que o mito esteja novamente vivo nela (Plásti-
ca, HERDER, 1995, p. 81) remete a toda a temática da relação entre mitologia e poesia em 
Friedrich e August Schlegel. Até Fichte, em O espírito e a letra na filosofia, cita esse mito.13

5) A especificidade das artes a partir da sensação humana (esse tópico aparece na Kunstlehre 
de August Schlegel).

6) Toda obra de arte é uma alegoria (HERDER, 1995, p. 87).

7) O tema do ergon e da energeia, no sentido de a arte ser vista pela força poética da lingua-
gem; as artes plásticas são pensadas como obra. A poesia, porém, não é obra, é energia, se 
manifesta desde um fundo que não pode ser fixado espacialmente. Sobre esse ponto, cf. es-
pecialmente o capítulo 16 da Primeira Floresta Crítica, por exemplo, HERDER, 1993, p. 194. 
Herder se refere à uma força poética [poetischer Kraft]. Sob certo aspecto, Herder antecipa 
a concepção de uma poesia do infinito no romantismo.

 Essa concepção de força poética também permite repensar o tema da imitação e traçar uma linha 
que vai de Herder a Moritz, pois esse pensava a imitação a partir de uma imitação que vai de dentro para 
fora. Moritz também emprega o termo força.

 Na concepção de poesia defendida por Herder notamos uma nova perspectiva em relação à crí-
tica poética. Ou seja, um novo tipo de crítica se impõe em suas análises: tendo em vista que na poesia 
é a energia poética que é determinante, o crítico não pode se contentar em analisar partes do discurso, 
visando extrair ou confirmar determinadas concepções. Pois, a verdade do poema se exprime de modo 
orgânico, no e pelo todo. Assim, não se trata de procurar na poesia passagens belas ou sublimes, trechos 
que seguem as regras, sejam de composição ou de imitação, e sim a crítica necessita ficar atenta para 
força que se exprime e emana do todo da obra.

13. “Se Pigmalião expõe sua estátua animada diante dos olhos do clamoroso povo, ele deve ter conferido a ela – pois nada 
nos impede de completar a Fábula – a vida e ao mesmo tempo o privilégio secreto de ser observada como viva apenas por 
olhos espirituais e permanecer fria e morta para os olhos comuns e apáticos” (Über Geist und Buchstabe, trad. de Ulisses 
Razzante Vaccari, no prelo).
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8) Herder introduz o paradigma da música (e da dança) no âmbito da crítica de arte e literária.

9) É preciso também levar em conta o tipo de escrita e o estilo de Herder, que de algum modo 
antecipa a o fragmento romântico.
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Humor e crítica em Jacques, o fatalista, e seu amo,
de Denis Diderot

Nilson Adauto Guimarães da Silva
Departamento de Letras/UFV

 Neste ano em que se comemora o tricentenário de nascimento de Diderot, um dos maiores re-
presentantes do Iluminismo francês e principal responsável pela grandiosa empreitada da Encyclopédie, 
abordamos seu romance mais conhecido, com enfoque especial sobre sua dimensão cômica, associada 
frequentemente à ironia e à critica social.

 Eminente filósofo e legítimo literato, Diderot mostra com seu texto que a criação artística não é 
de forma alguma incompatível com o processo reflexivo, e que o riso e o humor podem ir de par com a 
apresentação de questões sérias e com a questionadora oposição a problemas como o dogmatismo, o 
autoritarismo, a dominação, a violência, a intolerância.

 Jacques não é um romance de tese, não se pretende apenas como difusor de uma doutrina filo-
sófica, é uma obra propriamente artística, um romance no melhor e pleno sentido da palavra; mesmo 
assim, há nele um pano de fundo de questionamento, em particular sobre a questão do destino em face 
da liberdade humana, e sobre conflitos sociais típicos do meio e do período em que viveu o autor, e aliás 
presentes também em nossas sociedades contemporâneas.

 Tido como um romance “moderno” e que discute a própria técnica romanesca, Jacques evoca um 
ambiente rural e uma época ainda marcada por características do período medieval. Valorizando o diálo-
go e a conversa, e evocando a cultura popular, a bebida, o corpo e a sexualidade, o romance de Diderot 
– crítico e questionador – abre vasto espaço para o riso, a ironia, o cômico e o humor.
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1. Literatura e filosofia

 Henrique Vaz, iniciando sua Antropologia filosófica, mostra-nos que o mais fascinante campo de 
investigação para o homem pode ser ele próprio e que esta investigação se faz no seio dos mais diversos 
campos da cultura, inclusive na literatura:

Desde a aurora da cultura ocidental [...], a reflexão sobre o homem, aguilhoada pela interro-
gação fundamental "o que é o homem?", permanece no centro das mais variadas expressões 
da cultura: mito, literatura, ciência, filosofia, ethos e política. Nela emerge com fulgurante 
evidência essa singularidade própria do homem que é a de ser o interrogador de si mesmo 
(VAZ, 1992, p. 9).

 Para Milan Kundera, todos os grandes temas existenciais que Heidegger analisa em Ser e tempo, 
julgando-os abandonados pela filosofia europeia anterior, foram mostrados e desvendados por quatro 
séculos de romance, que tem acompanhado o homem desde o princípio dos tempos modernos; a paixão 
do conhecer se apossou dele então, para perscrutar a vida concreta do homem e a proteger contra “o 
esquecimento do ser” (cf. KUNDERA, 2009, p. 12).

 O romance examina antes de tudo o enigma da vida humana e, por isso, pode ser visto como uma 
meditação sobre a existência vista através de personagens imaginários. Sua capacidade de interrogar-se 
e de descobrir o ser do homem vem de sua própria forma, vista como liberdade quase ilimitada, e de 
sua extraordinária faculdade de integração: enquanto a poesia ou a filosofia não estão em condições de 
integrar o romance, o romance é capaz de integrar a poesia e a filosofia sem perder por isso nada de sua 
identidade caracterizada precisamente pela tendência a abranger outros gêneros, a absorver os saberes 
filosófico e científico. Os principais exemplos destes romances questionadores e integradores seriam 
aqueles de Rabelais e de Cervantes, autores tomados como modelos por Diderot (cf. KUNDERA, 2009, p. 
66 e 81).

 Kundera fala ainda da aversão que experimenta “por aqueles que reduzem uma obra a suas 
ideias”, mostrando que, embora ligado à filosofia e ao questionamento sobre o ser do homem, o ro-
mance não pode se perder em teorizações e abstrações. Diferentemente da criação literária, a filosofia 
desenvolve seu pensamento num espaço abstrato, sem personagens, sem situações (cf. KUNDERA, 2009, 
p. 34).

 O homem, movido por sua vontade indomável de julgar antes de compreender, deseja um mundo 
onde o bem e o mal sejam nitidamente discerníveis. Sobre tal vontade estão fundadas as religiões e as 
ideologias, mas estas, expressas num discurso monológico e dogmático, não podem se conciliar com o 
romance e com sua linguagem de relatividade e de ambiguidade, sobretudo quando nele a ironia tem um 
papel fundamental: “por definição, o romance é a arte irônica: sua ‘verdade’ é oculta, não pronunciada, 
não pronunciável” (KUNDERA, 2009, p. 125).

 Entrando no corpo do romance, a meditação muda de essência. Fora dele, nós nos encontramos 
no domínio das afirmações: todo mundo está seguro de sua palavra. No território do romance, não se 
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afirma: é o espaço do jogo e das hipóteses. A meditação romanesca é, por essência, interrogativa e hipo-
tética.

 Existe uma diferença fundamental entre a maneira de pensar de um filósofo e a de um roman-
cista. O que significa: ele sabe criar em seus personagens universos intelectuais ricos e inéditos, embora 
tenhamos tendência a procurar em seus personagens apenas a projeção de suas ideias. Uma vez no 
corpo do romance, a meditação muda de essência: um pensamento dogmático se torna hipotético. Com 
seu admirável Jacques, o fatalista, após ter transposto a fronteira do romance, Diderot, o enciclopedista 
sério, transforma-se em pensador lúdico. Por isso esse romance seria tão subestimado (cf. KUNDERA, 
2009, p. 77).

 Apesar das suas diferentes formas de se posicionar e de indagar, mais ou menos diretamente, um 
grande diálogo se travou entre o romance e a filosofia. Cada romance propõe uma resposta à pergunta: 
o que é a existência humana? Jacques, o fatalista, pode assim ser considerado também um ensaio, o 
ensaio mais bem sucedido da filosofia francesa ainda em prática no século XVIII, e também como um 
romance filosófico tanto pelos temas, em particular aquele do fatalismo, quanto pela forma dialógica, 
escrito numa época em que os caminhos da literatura e da filosofia não haviam ainda se separado (cf. 
CHARTIER, 2000, p. 38).

2. O cômico

 É ainda Kundera quem faz uma afirmação que vem totalmente ao encontro de nossa opinião so-
bre a riqueza artística e filosófica do romance de Diderot, associada a seu aspecto engraçado ou cômico. 
Diz o autor: “Em seus primórdios, o grande romance europeu era um divertimento e todos os verdadei-
ros romancistas têm nostalgia disso! O divertimento não exclui aliás, de modo algum, a gravidade” (KUN-
DERA, 2009, p. 91).

O riso, tão marcante em Sterne e Diderot, é certamente uma herança de Rabelais, que é evocado expli-
citamente em Jacques, o fatalista:

Entretanto, como poderia ser temerário pronunciarmo-nos sem antes fazermos um exame 
maduro das conversas entre Jacques, o Fatalista, e seu amo, a obra mais importante escrita 
desde o Pantagruel do mestre François Rabelais e desde a vida e as aventuras do Compadre 
Mathieu (DIDEROT, 1993, p. 249).

 Muito contribuiu para o relançamento de Rabelais o interesse de Bakhtin, relacionado com sua 
concepção das relações dialógicas entre textos literários, e das relações entre a cultura oficial dominante 
e a cultura popular. Muito do que diz Bakhtin sobre Rabelais se aplica também a Diderot.

 A linguagem da praça pública, discurso dominado mas resistente e renovador, associada à cultura 
popular, comum aos dois autores, contribuiu para excluí-los das bibliotecas “decentes”. Ambos os auto-
res tiveram suas obras sujeitas aos obstáculos oriundos de uma censura religiosa vigilante e preocupada 
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com as heterodoxias. A cultura popular, com seu caráter de subversão do mundo oficial, é com eles in-
troduzida no mundo literário. O universo dessa cultura não tem limites fixos, é dinâmico e marcado pela 
relação entre o homem e o mundo, por isso, a ênfase na atividade sexual, enquanto representação desse 
dinamismo cósmico. Essa cultura privilegia os momentos da vida humana em que ela está em contato 
com outros corpos, já a cultura oficial vê o corpo humano como fechado, liso e perfeito na sua individu-
alidade.

 Nas obras de Rabelais e de Diderot ainda se encontram trocas frutíferas entre a alta cultura e 
a cultura popular. Ambos têm diversas fontes eruditas: Diderot é um dos maiores representantes do 
Iluminismo e da Encyclopédie; Rabelais era um homem treinado em Teologia e Medicina, versado nos 
clássicos e bem informado sobre leis (Cf. VIEIRA, 1986, p. 11-20).

 A polêmica que agita as suas personagens remete aos grandes conflitos da época, inclusive o re-
ligioso. Ambos se opõem a uma concepção obscurantista e aterrorizante da religião, que se manifestava 
através da perseguição e da condenação à morte por heresia. Eles, aliás, experimentaram na própria pele 
a censura, através das perseguições de que foram vítimas, por parte da Igreja, por causa de suas obras.

A alegria de viver, o contato com o mundo, o prazer das atividades relacionadas com a nutrição, a bebida 
e o sexo, aparecem às claras, sem temor e sem hipocrisia. O estilo dos autores se faz através de uma mis-
tura de estilos e de campos do saber. É preciso lê-los levando em conta o humor, pois no discurso deles 
se mesclam o sério e o cômico. Ouvimos do narrador de Jacques, o fatalista:

Após alguns momentos de silêncio, ou de tosse por parte de Jacques, como alguns dizem, ou 
depois de rir mais, como dizem outros, dirigindo-se a Jacques, o amo disse:

— E a história de teus amores?

Jacques balançou a cabeça e não respondeu. Como pode um homem de bom senso, de costu-
mes, que se diz filósofo, divertir-se relatando contos tão obscenos? — Primeiramente, leitor, 
não são contos, é uma história, e eu não me sinto mais culpado, ao contrário, talvez me sinta 
menos, quando escrevo as tolices de Jacques, do que Suetônio sentiu quando nos transmitiu 
as libertinagens de Tibério (DIDEROT, 1993, p. 197).

 Deixando por hora a questão do erotismo na literatura, relacionada com a crítica ao escritor e 
com a censura a suas obras, retomemos a indagação do narrador: como pode alguém ter bom senso, 
ser filósofo e se divertir relatando histórias obscenas? Pois é esta exatamente uma questão essencial no 
romance de Diderot, em que o humor e a ironia, frequentemente associados às necessidades do corpo e 
à sexualidade, conciliam-se com uma reflexão vigorosa e altamente crítica.

 A filosofia não é sempre sisuda. Há uma filosofia, a mais consagrada que se parece muito certa de 
si e de suas verdades; geralmente é um pensamento dogmático, convencido de uma certeza única, que 
se exprime de forma grave, quase sagrada ou religiosa, através de sistemas ou tratados; mas há também 
outras filosofias, que encontram outros meios de expressão, como o ensaio, e estão abertas a outros 
campos do conhecimento e a outros expressões artísticas, estando próximas da literatura. Essas filosofias 
não menos racionais, mas nada monológicas, questionam a própria capacidade de conhecimento hu-
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mano e se preocupam mais em discutir e questionar, em buscar as verdades, do que em transmitir uma 
verdade única e pronta. Para esta linha de pensamento, o humor não é adversário mas parceiro do ques-
tionamento. Próxima do humor, a ironia já era um componente básico do método reflexivo de Sócrates, 
que Diderot evoca em seu romance, inaugurando uma linha de pensamento que continuou ao longo da 
História, passando por Montaigne e chegando, mais próximo de nós, a Kierkegaard.

3. A inversão amo X criado

 O efeito de humor é marcante em Jacques, o fatalista, sendo obtido geralmente pelo uso da iro-
nia, da linguagem popular dos personagens, pelas surpresas e desfechos inesperados, por um processo 
de inversão de papéis e pelo apelo à sexualidade e ao erotismo.

 A principal das inversões se dá através das funções do amo e do criado. O título do romance, 
com o contraste entre servo e senhor, sugere oposição e conflito, entretanto, Jacques e seu amo, apesar 
de suas querelas verbais e de algumas explosões de fúria deste último, são na verdade grandes amigos, 
unidos pela estima, e por um laço de dependência mútua, sendo que o amo parece precisar muito mais 
do criado, principalmente por sua capacidade de falar e contar histórias, do que o criado do amo, este 
não é sequer nomeado. E bem cedo o leitor se dá conta de que é o criado e não o amo o principal deles, 
o de psicologia mais marcante, o mais esperto, o melhor de conversa, o bem sucedido no amor, o que é 
dotado de iniciativa. Na verdade é Jacques quem “conduz seu amo”, (DIDEROT, 1993, p. 158) e este chega 
a dizer: "Este malandro faz de mim o que quer..." (DIDEROT, 1993, p. 218).

 É o amo que pergunta a Jacques o que devem fazer e é este quem dá a palavra final (cf. DIDEROT, 
1993, p. 149). Jacques enumera as casas por onde passou sendo dado em oferta como uma mercadoria, 
contando que finalmente parece ter encontrado o amo ideal. A principal característica de Jacques, e que 
desagradava seus antigos senhores, é justamente aquela que mais agrada a seu amo atual, sua tagareli-
ce:

[...] Sr. De Rusai, doutor da Sorbonne, que me fez ingressar na casa da Srta. Isselin, que vós 
sustentáveis e que me colocou em vossa casa, a quem deverei um pedaço de pão nos meus 
dias de velhice, pois assim me prometestes, se eu continuar a vos servir, e não há indícios 
de que nos separaremos. Jacques foi feito para vós e vós fostes feito para Jacques (DIDEROT, 
1993, p. 152).

O AMO: Mas, Jacques, quantas casas percorrestes em tão pouco tempo.

JACQUES: É verdade, mas fui despedido algumas vezes.

O AMO: Por quê?

JACQUES: Porque nasci tagarela, e essa gente toda queria que eu me calasse. Não era como 
vós, que me agradeceríeis amanhã, se eu me calasse. Eu tinha exatamente o vício que vos 
convinha (DIDEROT, 1993, p. 153).

 A superioridade de Jacques em face de seu amo é várias vezes reiterada em sua fala:
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JACQUES: [...] Depois de terdes juntado tão bem vosso nome ao meu, de modo que um nunca 
possa andar sem o outro e que todo mundo diga Jacques e seu amo [...] Está escrito lá em 
cima que Jacques viverá tanto quanto seu amo, e que, mesmo depois que ambos estiverem 
mortos, haverão de dizer Jacques e seu amo.

JACQUES: Estipulemos: 1°, tendo previsto que está escrito lá em cima que vos sou essencial e 
que sinto, ou sei, que não podeis passar sem mim, abusarei dessa vantagem todas e quantas 
vezes a ocasião se apresentar. [...]

Estipulemos: 2°, tendo previsto que é tão impossível a Jacques não conhecer sua ascendência 
e força sobre seu amo, quanto o é ao amo desconhecer sua fraqueza e despojar-se de sua 
indulgência, cumpre que Jacques seja insolente e que, em nome da paz, seu amo não se 
aperceba disso. [...] Foi combinado que teríeis o título, e eu, a coisa (DIDEROT, 1993, p. 157-8).

 Diante do amo e na presença de seu amigo, o marquês des Arcis, Jacques exclama: "Todas as nos-
sas discussões só vieram, até hoje, das coisas que ainda não tínhamos esclarecido bem; chamar-vos-íeis 
meu amo, quando, na verdade, seria eu o vosso. (DIDEROT, 1993, p. 158) Diante disso, o marquês, olhan-
do para Jacques, e sorrindo de suas ideias, volta-se para o amo e lhe diz que ele tem um criado bastante 
incomum. Ao que o amo lhe responde: “Um criado! Sois muito bondoso: eu é que sou criado dele; esta 
manhã, pouco faltou para que mo provasse formalmente" (DIDEROT, 1993, p. 161).

 Também o narrador fala da estima que ligava o criado a seu amo: “Embora Jacques, o maior sim-
plório que se pode imaginar, fosse ternamente afeiçoado ao amo [...]” (DIDEROT, 1993, p. 28). E compara 
o companheirismo dos dois cavaleiros àquele que existia também entre seus animais: "O mesmo fez 
Jacques em sua montaria, pois, entre os dois animais, havia a mesma intimidade que entre os cavaleiros. 
Eram dois pares de amigos” (DIDEROT, 1993, p. 28).

 Jacques vai em busca dos objetos esquecidos no local onde havia passado a última noite, precisa 
enfrentar vários desafios, e passa por inúmeras aventuras; o amo, enquanto isso, espera-o à beira do 
caminho e se revela incapaz de tomar conta do próprio cavalo, que lhe roubam, enquanto ele dorme.

Tão logo percebeu que lhe tinham roubado o cavalo, o amo lançou-se a Jacques a fim de lhe 
aplicar uns bons golpes de correia. [...]. [disse Jacques:] Prestai atenção. Fui, apanhei, amo-
tinei todos os camponeses da região e todos os habitantes da cidade; fui preso como ladrão 
de estrada, levado ao juiz, submetido a dois interrogatórios, quase fiz com que dois homens 
fossem enforcados, fiz com que pusessem um criado de quarto no olho da rua, com que des-
pedissem um serviçal; convenceram-me de ter dormido com uma criatura que nunca tinha 
visto antes e a quem, entretanto, paguei; cá estou. [...]

— Estava escrito lá em cima que dormiríeis enquanto me esperáveis e que roubariam vosso 
cavalo. Muito bem ! Meu senhor, não pensemos mais nisso ! É um cavalo perdido e, quem 
sabe, esteja escrito lá em cima que o reencontraremos (DIDEROT, 1993, p. 41).

 A relação ao mesmo tempo de companheirismo e hierárquica suscita ao longo da história inú-
meros efeitos de humor, mas não deixa, por outro lado, de remeter ao tema da dominação de alguns 
homens sobre outros, à questão da violência e dos conflitos sociais. O que se percebe nas entrelinhas é 
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uma vigorosa crítica à desigualdade entre os indivíduos, advinda de seus papeis sociais, das suas condi-
ções materiais e da sua posição de nascimento, conforme sejam nobres ou plebeus, ricos ou pobres.

4. A anedota do cavalo

 Tendo seu cavalo roubado, o amo encarrega Jacques de lhe comprar outro. Jacques recomenda 
ao amo que não durma novamente e vai ao encontro de um viajante propor-lhe a compra de seu animal, 
que ele paga e traz. O amo pensara se tratar de um bom cavalo, mas tem suas desconfianças e se recusa 
a montá-lo, tomando então o do criado.

— Muito bem, Jacques! — disse o amo — Se tendes vossos pressentimentos, também tenho 
os meus, como podereis ver. O cavalo é bonito; aposto que o vendedor te jurou que é sem 
defeito; em matéria de cavalo, todos os homens são ciganos.

JACQUES: E em quê eles não são?

LE MAÎTRE: Tu o montarás e ceder-me-ás o teu. 

JACQUES: Está bem (DIDEROT, 1993, p. 47).

 Jacques estava a narrar a história de seu irmão Jean, que fora carmelita, quando de repente o 
cavalo recém-adquirido que montava se encolerizou e se precipitou num lamaçal. O condutor não con-
seguiu controlar o animal que se pôs a escalar um pequeno monte e ele se viu então entre forcas, num 
patíbulo. (cf. DIDEROT, 1993, p. 50) Jacques reencontra o amo, e conta-lhe o que viu, ambos ficam a partir 
de então inquietos a respeito do comportamento imprevisível e estranho do animal:

O AMO: Diabo! Isso é de mau agouro ! Lembra-te de tua doutrina: se estiver escrito lá em 
cima, por mais que resistas, serás enforcado, meu caro amigo; e se isso não estiver escrito lá 
em cima, o cavalo mentiu. Se este animal não é um inspirado, é sujeito a caprichos extravagan-
tes; é preciso prestar atenção (DIDEROT, 1993, p. 50).

JACQUES: [...] Meu amo, não estais me ouvindo; já sei o que vos está distraindo. Aposto que 
são as forcas.

O AMO: Não posso discordar.

JACQUES: Surpreendi vossos olhos fixos em meu rosto; acaso estou com aspecto sinistro? 
(DIDEROT, 1993, p. 51).

 Jacques ia começar a história de seu capitão quando, pela segunda vez, o cavalo, jogando-o brus-
camente para fora da estrada à direita, enviou-o a uma grande planície, a um bom quarto de légua de 
distância; caiu exatamente em meio às forcas! Novamente o amo se inquieta: "Em meio às forcas! Eis 
um procedimento singular para um cavalo: levar seu cavaleiro ao patíbulo!...” (DIDEROT, 1993, p. 62). E o 
próprio Jacques se pergunta o que pode significar isto. Seria um aviso do destino?

O AMO: Não duvido, meu amigo. Teu cavalo é inspirado, e o pior é que todos esses prognósti-
cos, inspirações e avisos que vêm do alto através de sonhos e aparições, de nada adiantam: a 
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coisa acontece da mesma forma. Caro amigo, aconselho-te a pores tua consciência em ordem, 
a arranjares vossos pequenos negócios e a despachares, o mais rápido possível, a história de 
vosso capitão e a de vossos amores, pois eu ficaria triste de te perder sem antes a ter ouvido. 
Preocupar-vos mais do que já o fazeis adiantaria alguma coisa? Não. A sentença de vosso des-
tino, duas vezes emitida por vosso cavalo, há de se efetuar. Cuidao: não tendes nada a restituir 
a alguém ? Se não, confiai-me vossas últimas vontades e ficai certo de que serão fielmente 
cumpridas. Se vós me tomastes alguma coisa, é vossa agora; pedi perdão a Deus e, durante o 
tempo mais ou menos curto que ainda viveremos juntos, tratai de não me roubar mais (DIDE-
ROT, 1993, p. 62).

 O cavalo de Jacques, ainda uma vez, partiu subitamente como um relâmpago, estrada a fora, sem 
desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se via mais Jacques; o amo, persuadido de que o 
caminho conduzia às forcas, rebentava de tanto rir. (cf. DIDEROT, 1993, p. 66) Jacques havia transposto as 
portas da cidade, atravessado as ruas em meio às aclamações das crianças e chegado ao extremo oposto, 
onde seu cavalo atirou-se contra uma portinha bem baixa. Jacques caiu, com a cabeça cortada, incons-
ciente. Indagando aos moradores, à procura de Jacques, o amo descobre que o cavalo havia se dirigido à 
casa de seu antigo dono:

— Por acaso não vistes um homem alto e magro montado num cavalo malhado?

— O cavalo acabou de passar, ia como se o diabo o arrastasse; deve ter chegado à casa do 
dono.

— E quem é ele ?

—  O carrasco.

— O carrasco? (DIDEROT, 1993, p. 71).

 Dessa forma, depois de longas páginas de suspense e com um final inesperado, desfaz-se o misté-
rio em torno do comportamento do cavalo, e caem por terra as inquietações e as conjecturas de Jacques 
e do amo. Assim, para além do aspecto cômico do episódio do cavalo, fala-se da maneira como nos enga-
namos, pela insuficiência física de nossos sentidos e pela imperfeição de nosso conhecimento, agravadas 
pela infinidade de preconceitos e absurdos, que deturpam ainda mais nossa visão e nosso ponto de vista, 
já sempre limitados. Como interpretar aquele sinal, aquele destino funesto do animal sempre atraído 
obstinadamente pelas forcas de execução? Reveste-se a teimosia do animal de toda carga premonitória, 
como um aviso, como uma antecipação de que coisas nada boas estão para acontecer, até se descobrir 
que aquele cavalo pertencera ao carrasco.

 O animal caminhava em direção às forcas movido pelo mesmo impulso que levava o amo a fazer 
uso do tabaco e a consultar seu relógio (sem mesmo se dar conta das horas) tão frequentemente, ou 
seja, levado pelo hábito. Konrad Lorenz, tratando deste tema, diz que o hábito é um elemento comum 
às tradições animais muito simples e às tradições culturais mais evoluídas do homem, e fala de um caso 
semelhante cujo protagonista é o mesmo animal:

Conta-se uma história tragicómica de um pastor de uma pequena cidade do Far West que, 
sem saber, tinha comprado um cavalo que fora montado durante muitos anos por um bêbado 
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inveterado. O rocinante obrigava o seu reverendo dono a parar diante de cada taberna e a 
entrar pelo menos durante alguns momentos. O pastor arranjou por isso uma má reputação 
entre os fiéis e acabou, desesperado, por se tornar mesmo bêbado. Costuma-se contar esta 
história por graça. Mas, no que diz respeito ao comportamento do cavalo, ela pode ser literal-
mente verdadeira (LORENZ, 2001, p. 91-2).

 Jacques está repleto destas incongruências significativas, de uma verdade que desfaz toda con-
cepção estreita do verossímil. O que se destaca é a relatividade, decorrente da diversidade de pontos de 
vista. Toda verossimilhança fácil pode ser enganadora e às vezes as certezas mais arraigadas são as menos 
fundamentadas. O senso crítico deve estar sempre em alerta.

 Insistindo na presença das forcas, faz-se também uma referência direta à condenação capital:

O AMO: Ora, Jacques, estais perdendo o humor; não estais seguro de vós?

JACQUES: Não, meu senhor, quem está seguro de si?

O AMO: Todos os homens de bem. Acaso Jacques, o honesto Jacques, não tem horror ao cri-
me?... Vamos, Jacques, terminemos esta discussão e voltai a vosso relato (DIDEROT, 1993, p. 
51).

O AMO: Sereis enforcado, Senhor Jacques, posto que a sorte assim deseja e porque o cavalo 
vos disse, mas não sejais insolente: acabai logo com essas conjecturas impertinentes e contai 
depressa a história de vosso capitão.

JACQUES: Não vos zangueis, meu senhor, às vezes pessoas muito honestas são enforcadas: é 
um qüiprocó da justiça. 

O AMO: Esses qüiprocós são aflitivos. Falemos de outra coisa (DIDEROT, 1993, p. 63).

 Dessa forma, a anedota, além do aspecto cômico, por mostrar o engano dos personagens e o 
vazio de suas hipóteses, na impossibilidade de compreender o que estava ocorrendo, remete ao tema da 
falibilidade de nosso conhecimento, que gera falsas explicações baseadas na crendice ou no preconceito; 
remete ao problema da liberdade sufocada por hábitos adquiridos no passado que impedem um com-
portamento novo para o futuro, e remete igualmente à pena de morte, relacionada com o crime e com a 
punição, e vista ela mesma como violência radical, aplicada em nome do rei, com o aval da Igreja.

5. O destino

 Encontrada uma explicação natural para o comportamento do cavalo, esquecem-se todas as hipó-
teses sobrenaturais, macabras ou fatalistas. Todo o receio com relação à atitude do animal que poderia 
ser sinal de mau presságio, relacionada à questão da fatalidade, desfaz-se de vez. Com efeito, o determi-
nismo de Jacques pode ser relativizado, mesmo se ele é chamado de fatalista, desde o título do romance, 
e repete a todo instante, como um ditado, a expressão “Estava escrito!”. Tal expressão, ele a herdou de 
seu antigo capitão:
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JACQUES: [...] Mas, apesar de tudo, sempre volto às palavras de meu capitão: "Tudo o que 
nos acontece de bom e de mau neste mundo está escrito lá em cima" (DIDEROT, 1993, p. 19).

"Poderia ser de outro modo", dizia ele, "se não existe liberdade e se nosso destino está escrito 
lá em cima?" Acreditava que um homem caminha necessariamente ou para a glória ou para a 
ignomínia, como uma bola que tivesse consciência de si mesma seguiria ao longo da encosta 
de uma montanha; [...] (DIDEROT, 1993, p. 162).

 Desde os escritos de Spinoza, o “fatalismo” pode significar a negação de um dos artigos-chave do 
cristianismo: o homem é livre como Deus, que o fez assim, à sua imagem, para preservar sua responsa-
bilidade moral. Portanto, à época, cair sob a acusação de fatalismo é responder pelo crime de ateísmo. 
Negar a liberdade significa aos olhos da Igreja e de todos os seus defensores desprezar a Religião (então 
tão poderosa), abalar os fundamentos de uma moral e contestar a ordem estabelecida. A questão do 
fatalismo é fundamental para o universo religioso da época, por ser indissociável daquela da liberdade, 
tanto entre os católicos que a consideram absoluta ao identificá-la com o livre-arbítrio, quanto entre os 
protestantes que, defensores da predestinação, acabam por considerá-la inexistente. Diderot levanta, 
assim, uma questão das mais explosivas de seu tempo (cf. CHARTIER, 2000, p. 20).

 O fatalismo é um elemento que diretamente remete o romance para o âmbito da ciência, da fi-
losofia, e da religião. Ao invés de se ater à teologia, para Diderot, deve-se praticar a física e a medicina, 
é preciso estudar o homem na natureza, pois não é razoável supor que ele, ser natural, possa escapar às 
determinações que regem o conjunto da natureza, cujas leis a ciência se empenha pouco a pouco para 
descobrir e formular. Por isso, segundo Diderot, não há “liberdade absoluta” de escolha, como não há 
Providência divina.

 O homem faz parte do movimento geral das causas e efeitos, para o qual é vã toda distinção de 
um mundo moral e de um mundo físico:

C'est ainsi que Jacques raisonnait d'après son capitaine. La distinction d'un monde physique et 
d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes 
ces opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par coeur (DIDEROT, 1993, p. 
417).

 Por mais modificável que seja o ser humano, pelas leis, punições, pelos exemplos, pela educação, 
não se pode crê-lo não submisso às leis naturais. A ordem do mundo, mesmo se a conhecemos ainda 
mal, é necessária: ela se impõe a todos. Depois de Diderot, as reflexões de Freud e de Marx só reforçam 
o aspecto da contingência humana, e se, ainda mais tarde, Sartre põe no centro de sua filosofia o tema 
da liberdade, não o faz sem levar em conta tal contingência; o existencialismo trata sempre do homem 
concreto, “em situação", e discute a liberdade como escolha prática e não como uma qualidade intrínse-
ca e ideal.

 O fatalismo popular de Jacques não o torna um mentiroso à procura de subterfúgios para justi-
ficar a má conduta ou o ostracismo. Ativo na adversidade, esperto nas oportunidades, gosta muito de 
viver (e de falar), ele tem um fundo de honestidade e um gosto pela verdade; reconhece de boa vontade 
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suas fraquezas e seus limites, zomba de seus ridículos, sabe-se frequentemente inconsequente e sujeito 
a contradições. Sem pedantismo e sem dogmatismo, sociável e precavido, Jacques se protege de todo 
fanatismo (cf. CHARTIER, 2000, p. 23).

 O homem se engana pensando agir com liberdade absoluta, uma vez que todas as visões são 
limitadas por um ponto de vista particular, e o próprio gosto, e até mesmo a moral e os costumes são 
definidos socialmente. Como ignorar o papel do inconsciente, das assimilações psicológicas e dos con-
dicionamentos sócio-cultural-econômicos? Afinal, mesmo uma existência ao máximo possível progra-
mada, autodeterminada ainda que pelo próprio indivíduo, totalmente centrada e sem abertura para o 
inesperado e para a reorientação, não seria uma das piores formas de determinismo?

 O romance propõe um exercício de dúvida e de discernimento, há nele mais interrogações do que 
lições, o que produz questionamentos e aviva o senso crítico, mantendo ativo o papel do leitor. Como 
outros textos de Diderot, Jacques, o fatalista questiona a autoridade, os dogmas estreitos, os códigos 
sociais e poéticos.

 A liberdade metafísica defendida pelos teólogos cristãos é uma palavra vazia de sentido para Di-
derot, entretanto, ele considera que permanecemos responsáveis por nossos atos na vida prática. Além 
disso, a reflexão sobre a liberdade em Jacques se dá através de casos práticos, de forma literária, e 
não através de especulações teóricas. Pode-se perguntar até que ponto a posição fatalista do romance 
corresponde à do autor, Jacques, de toda forma, permite uma exposição tocante e irônica da questão 
fatalista, feita sob a forma de reflexão e também do riso. É o riso e o caráter ambíguo da literatura que 
relativizam o fatalismo de Jacques. O seu bordão, “Estava escrito!”, é frequentemente evocado num con-
texto de pilhéria e de humor:

Jacques disse, então, à mulher caída, ou já soerguida:

— Consolai-vos, minha cara, não foi vossa culpa, nem do Sr. Doutor, nem minha, nem do meu 
amo. Acontece que estava escrito lá em cima que hoje, nesta estrada, nesta hora, o Sr. Doutor 
seria um tagarela, que meu amo e eu seríamos dois mal encarados, que faríeis uma contusão 
na cabeça e que veríamos vossa bunda... (DIDEROT, 1993, p. 17).

O AMO: Estou imaginando uma coisa... Se teu benfeitor teria sido chifrado por que estava es-
crito lá em cima ou se isso estava escrito lá em cima porque farias de teu benfeitor um corno 
(DIDEROT, 1993, p. 19).

 Jacques, diferentemente do amo, não se acomoda no conformismo nem no ostracismo, ao con-
trário, é capaz de tomar iniciativas, tem seus desejos e opções claros; conduz sua vida e, às vezes, conduz 
o próprio mestre. Aqui se revela mais uma vez a inversão que torna o criado mais dinâmico e autônomo 
do que o amo, a este o narrador chama um autômato, que se deixa existir:

Se o abandonardes [a Jacques] sozinho na procura da bolsa e do relógio e tomardes a decisão 
de fazer companhia ao amo, sereis um homem cortês, mas ficareis entediado — ainda não 
conheceis bem essa espécie. Tem poucas idéias na cabeça; se lhe ocorre dizer algo sensato, 
é só por reminiscência ou inspiração. Ele tem dois olhos, como vós e eu, mas na maior parte 
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do tempo não faz uso deles. Não dorme, nem vela; deixa-se existir: é sua função habitual. O 
autômato ia em frente, voltando-se de quando em quando para ver se Jacques vinha atrás; 
[...] Depois, procurava o relógio no colete, onde não estava, e desolava-se ainda mais, pois não 
sabia o que era sem seu relógio, sem sua tabaqueira e sem Jacques: os três grandes recursos 
de sua vida, que transcorria no cheirar rapé, no ver as horas e no questionar Jacques, em todas 
as combinações possíveis (DIDEROT, 1993, p. 34-5).

6. O erótico

 O efeito de humor no romance está relacionado muito frequentemente à sexualidade e ao erotis-
mo. A história dos amores de Jacques se torna a história de suas relações. O amo, por sua vez, além de 
não ter os dons de narrador do criado, foi extremamente mal sucedido como conquistador e, ao contar 
suas aventuras, de forma bastante enfadonha, revela a maneira como era enganado pela mulher que 
amava, e pelo amigo, acabando por assumir um filho que não era seu. Também no plano dos amores, 
Jacques supera seu amo:

"Nada no mundo é mais triste do que ser um tolo...” Teria Jacques proferido esse apotegma? 
Teria sido proferido por seu amo? Esse poderia ser o assunto de uma longa e espinhosa disser-
tação. Se Jacques tivesse sido insolente o bastante para dirigir ao amo tais palavras, este teria 
sido franco o bastante para dirigi-las a si mesmo. Seja como for, é evidente, é muito evidente 
que foi o amo que continuou (DIDEROT, 1993, p. 201-2).

 Dentre as narrações mais picantes feitas por Jacques a seu mestre estão aquelas em que ele conta 
de que maneira perdia sua virgindade, que já não tinha; aliás, como diz, não a perdia, a trocava (cf. DIDE-
ROT, 1993, p. 179).

 Jacques, num dia de casamento, finge-se de tolo quando os dois maiores trocistas da paróquia lhe 
perguntam sobre como seria a noite de núpcias da noiva. Ante as respostas de Jacques, os dois morrem 
de rir da sua ingenuidade, e contam a suas respectivas esposas esta coisa incompreensível, incrível, que 
ele aos vinte e dois anos, grande e vigoroso, de excelente aparência, era ao mesmo tempo inocente. Isto 
é suficiente para avivar a curiosidade das duas esposas, que não tardam em se dispor a ensinar a Jacques 
o que elas acreditavam que ele não sabia. 

Contudo, no dia seguinte, Suzanne me fez um sinal e disse:

— Jacques, não tens nada a fazer?

— Não, vizinha; em que poderia vos servir?

— Eu gostaria... eu gostaria... — e dizendo "eu gostaria", pegava minha mão e me olhava de 
modo muito peculiar. — Eu gostaria que pegasses este podão e viesses à comuna ajudar-me 
a cortar dois ou três feixes de lenha, pois é um trabalho muito pesado para eu fazer sozinha.

— Com muito gosto, dona Suzanne...
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Peguei o podão, e nós fomos. No caminho, Suzanne deixava a cabeça cair em meu ombro, 
segurava-me o queixo, puxava minhas orelhas e beliscava-me as costelas. Chegamos. O lugar 
era em declive. Suzanne deita no chão no lugar mais alto, com os pés afastados e os braços 
atrás da cabeça. Eu estava debaixo dela, passando o podão no mato, e Suzanne flexionava as 
pernas, aproximando os calcanhares das nádegas; os joelhos erguidos encurtavam muito os 
saiotes. Eu continuava passando o podão no mato, não olhando muito bem onde o batia e, por 
isso, freqüentemente o batia de lado (DIDEROT, 1993, p. 190).

Algum tempo depois, dona Marguerite, mulher do outro trocista, precisava moer os grãos e 
não tinha tempo para ir ao moinho; foi pedir a meu pai que um de seus filhos fosse por ela. 
Como eu era o maior, ela não duvidava que a escolha de meu pai recaísse sobre mim, o que, 
de fato, aconteceu. [...] Para ir do moinho à aldeia, era preciso atravessar um pequeno bosque, 
foi aí que encontrei dona Marguerite, sentada na beira da estrada. A noite caía. [...]

MARGUERITE: O que é uma mulher?

JACQUES: Uma mulher?

MARGUERITE: Sim, uma mulher.

JACQUES: Uma mulher... esperai... É um homem de saiote, touca e grandes tetas (DIDEROT, 
1993, p. 191).

MARGUERITE: Não gosto de zombarias. Imaginei que na primeira oportunidade voltariam a 
zombar de ti e que eu iria aborrecer-me ainda mais.

JACQUES: Mas só depende de vós evitar que isso vos aborreça.

MARGUERITE: Como?

JACQUES: Ensinando-me.

MARGUERITE: O quê?

JACQUES: Aquilo que ignoro e que tanto fazia rir vosso homem e o de Suzanne, que não ririam 
mais. [...]

Dona Marguerite se calou; pegou uma de minhas mãos, não sei para onde a levou, mas o fato 
é que eu exclamei:

— Não tem nada! Não tem nada! [...]

JACQUES: O fato é que minha mão sempre ia para onde nela não havia nada, e que colocava-
-se a dela onde não acontecia a mesma coisa em mim. O fato é que de repente eu me vi por 
debaixo dela e, consequentemente, ela por cima de mim. [...] O fato é que ela se entregava à 
minha instrução com tanta disposição, que houve um instante em que pensei que ela estava 
morrendo (DIDEROT, 1993, p. 193).

 Além das aventuras com as duas mulheres casadas, Marguerite e Suzanne, Jacques relata de que 
maneira se arranja espertamente para passar uma noite com Justine, a amante de seu amigo Bigre. Ao 
final do relato do personagem, há uma intervenção do narrador a respeito do nome de família do amigo 
de Jacques.

Leitor, [...] Creio ter percebido também que a palavra Bigre vos desagrada. Bem que gostaria 
de saber o porquê. E o verdadeiro nome de família do meu carruageiro; certidões de batismo, 
atestados de óbito e contratos de casamento registram o nome Bigre. Os descendentes de 
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Bigre, que hoje moram em sua loja, chamam-se Bigre. Quando suas crianças, que são bonitas, 
passam na rua, ouve-se: “Lá vão os pequenos Bigre.” [...] Se algum dia um parente afastado 
de Bigre se destacar por alguma grande ação, o nome próprio de Bigre não vos será menos 
impotente que o de César ou Condé (DIDEROT, 1993, p. 188).

 Trata-se de uma questão que se perde na tradução para o português, pois então só percebemos 
“bigre” como nome próprio e não no seu sentido comum. Bigre é uma variação de bougre, cujo primeiro 
significado é “homossexual”. A menção direta, insistente e reiterada à homossexualidade, no contexto de 
então, é uma atitude tão corajosa e revolucionária quanto à referência à forca e à pena de morte, seguida 
da afirmação de que muitos dos que ali morriam eram inocentes, vítimas de erros judiciários.

 Ainda hoje, a pior e mais radical forma de preconceito contra os homossexuais não é exatamente 
querer negar sua existência? E isto não inclui apenas os crimes e assassinatos movidos pela intolerância 
homofóbica, mas igualmente a pressão para que eles não apareçam. Esse preconceito sutil, assimilado às 
vezes pelos próprios homossexuais, inclui particularmente a rejeição dos chamados efeminados, daque-
les que demonstram pela aparência o que são, e corresponde à ideia de que alguém pode ser homosse-
xual, mas não pode revelar isso, não pode trocar carícias em público, etc., ou seja, deve agir como se não 
fosse gay, como se fosse hétero, enfim, como se não existisse.

 O erótico e mesmo o obsceno aparece no romance também através dos padres e monges, tra-
ta-se neste caso do erótico apresentado sob o prisma do grotesco e do ridículo. É o caso do vigário da 
aldeia, amante de Suzon e que Jacques atira com uma espécie de pá em cima do palheiro, como se fosse 
um monte de palha: “Era uma espécie de anão, corcunda, de pernas arqueadas, gago, zarolho, ciumento, 
lascivo, apaixonado e, talvez, amado de Suzon” (DIDEROT, 1993, p. 195). 

 Jacques conta a história do próprio irmão, que fora monge, que se perdeu por causa de sua ambi-
ção, e que tinha o dom de fazer casar as moças da vizinhança: “Era certo que, quando entrava numa casa, 
a bênção do céu entrava com ele; se lá houvesse uma moça, dois meses após a visita ela estaria casada 
(DIDEROT, 1993, p. 48). Devido às intrigas do monastério, frei Jean precisou fugir disfarçado, com um 
amigo, dirigindo-se a Lisboa, onde morreram durante um tremor de terra "que não poderia acontecer 
sem eles” (DIDEROT, 1993, p. 52). Antes da fuga, frei Jean visita a família e se despede de Jacques.

Jean, abraçando-me, disse: “Casei tuas irmãs. Se tivesse permanecido no convento por mais 
uns dois anos na posição em que estava, seria mais um dos gordos fazendeiros da região. Mas 
tudo mudou, eis o que posso fazer por ti. Adeus, Jacques, se tivermos sorte, o padre e eu, 
sentirás os efeitos...” Depois, deixou em minha mão os cinco luízes de que vos falei, e outros 
cinco para a última moça da aldeia que ele casara e que tinha acabado de parir um  menino 
forte, que se assemelhava ao Irmão Jean como duas gotas d’água se assemelham (DIDEROT, 
1993, p. 52).

 A vida sexual dos membros da hierarquia eclesiástica, dupla e hipócrita, corresponde apenas a 
um tipo específico de crítica dentre as numerosas que lhes são feitas ao longo do romance:
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O AMO: Ah! Os monges! Os monges!

JACQUES: O melhor deles não vale grande coisa.

O AMO: Sei disso melhor do que tu. [...]

JACQUES: Por que eles são tão maus?

O AMO: Creio que é porque são monges... Mas voltemos aos teus amores (DIDEROT, 1993, p. 
52).

[...] o que mais nos prejudicou foi ela ter cismado com um abadezinho de condição nobre, 
ímpio, incrédulo, dissoluto, hipócrita, antifilosófico, cujo nome não declinarei; ele é o último 
dos que, para chegar ao episcopado, escolheram o caminho que, ao mesmo tempo, é o mais 
seguro e o que menos talento exige (DIDEROT, 1993, p. 177).

7. A crítica ao Estado e à religião

 É sobre os representantes oficiais do poder e sobre o clero que Diderot faz cair o ridículo e suas 
maiores críticas, em Jacques, o fatalista.

 Em seu célebre texto “Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento”, Kant afirma que Esclareci-
mento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade 
é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que 
se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de 
resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude! 
(Ousa saber!) Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento, tal é portanto a divisa do Escla-
recimento.

 A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens prefere per-
manecer por toda sua vida menores; e é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se seus tutores. É 
cômodo ser menor. Os tutores que se encarregam da direção dos indivíduos, sendo os principais deles 
os governantes e os chefes religiosos, aplicam-se a convencê-los de que o passo a dar para ter acesso à 
maioridade é não só difícil como também perigoso.

 É difícil para o homem livrar-se dessa minoridade que se tornou uma espécie de segunda natu-
reza; preceitos e fórmulas são os entraves desse estado de minoridade que se perpetua. Entretanto, que 
um público possa se esclarecer a si mesmo é possível e mesmo inevitável, se lhe deixarem a liberdade. 
Mas em toda parte se busca limitar o raciocínio e a liberdade.

 Kant situa o alvo principal do Esclarecimento, a saída do homem da minoridade da qual ele pró-
prio é culpado, no domínio da religião e do governo. No Jacques de Diderot, o ridículo se exerce sobretu-
do às custas dos representantes destas duas instituições, e a crítica se dirige não apenas ao catolicismo 
mas a todos os dogmatismos religiosos, e a todo poder político. Neste caso o humor tem uma função 
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crítica por excelência. A confluência entre as posições dos dois autores não é uma coincidência: ambos 
partilham posições filosóficas muito próximas.

 O que Diderot critica nas religiões é a hipocrisia, o fanatismo, o autoritarismo, o obscurantismo, a 
dominação, a violência e a intolerância. A crítica à religião se faz junto com a crítica ao Estado, atrelados 
até então, pois eram os principais opositores à liberdade de pensamento e à tolerância, tão defendidas 
por Diderot. Nos termos de Kant, eram os principais responsáveis pela manutenção do indivíduo num 
estado de tutela. E o são ainda hoje.
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La preface, le livre, l’auteur: de Foucault a Borges

Philippe Sabot
Université Lille 3/França

 Poser la question des rapports entre la philosophie et la littérature, cela revient à admettre qu’il 
ne va pas de soi qu’il y ait une communication possible et même nécessaire, essentielle, entre ces deux 
formes d’activité – lesquelles paraissent ne devoir entretenir que des relations conflictuelles, fondées 
sur la concurrence et sur un partage du travail intellectuel clairement établi, voire clairement institu-
tionnalisé. La pensée n’est pas littéraire par principe, mais seulement par accident et de manière tout 
extérieure, pour des raisons qui lui échappent et que, même, elle paraît prête à récuser. En première 
analyse, il semble bien en effet que les œuvres de littérature et les œuvres de philosophie obéissent au 
fond à des logiques et à des préoccupations tout à fait spécifiques – et, pour tout dire, exclusives les unes 
des autres. Le philosophe, comme l’écrit Borgès, est pour nous en effet «l’homme versé dans l’histoire de 
la philosophie, dans la chronologie des débats ou dans les bifurcations des différentes écoles» (Préface 
à Elena Bellemort de Macedonio Fernandez, José Corti, 1990, p. 7) et cet attachement à l’histoire de la 
philosophie correspond à la tâche, sans cesse recommencée et en droit jamais achevée, de reconstruire 
réflexivement le monde en pensée à l’aide du raisonnement et de l’argumentation, et en prenant appui 
sur le conflit des interprétations (c’est-à-dire des systèmes argumentatifs) des philosophies antérieures. 
De son côté, l’écrivain, poète ou romancier, est celui qui dispose «des règles de la métrique», ou de per-
sonnages fictifs à faire «vivre ensemble, se réveiller, déjeuner et prendre le thé» (Ibidem), pour donner 
à voir et à sentir la présence sensible des choses et des êtres, leur dimension «esthétique» qu’il cherche 
alors à restituer dans la forme d’une quasi présence ou d’une présence simulée et vraisemblable. Avec 
la littérature et la philosophie, on aurait donc bien affaire à deux pratiques non seulement distinctes (du 
point de vue des moyens dont elles disposent et qu’elles mettent en œuvre) mais exclusives l’une de 
l’autre (du point de vue de leurs exigences et de leurs finalités respectives), dans la mesure où il paraît 
définitivement proscrit de pratiquer ensemble la logique et l’esthétique, l’analyse et la description, la 
rigueur des enchaînements conceptuels, tendus vers la conquête de la vérité (sur le Moi, sur le Monde et 
sur Dieu, les trois «objets» identifiés de la métaphysique), et la puissance de suggestion des évocations 
poétiques ou des fictions romanesques, soumises au critère du plaisir esthétique ou même du vraisem-
blable. Ainsi présentées dans leur opposition constitutive, à partir d’une certaine distribution des facultés 
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(imagination-sensibilité, d’un côté ; raison, de l’autre), la littérature et la philosophie apparaissent donc 
comme des activités certes complémentaires, mais aussi essentiellement distinctes.

 Pourtant, si l’on quitte un instant ce terrain essentialisant des grands principes et que l’on se tour-
ne du côté empirique des productions philosophiques ou littéraires, un tel partage perd de sa clarté et 
de sa prétendue évidence. Il existe en effet bien des œuvres, qu’elles viennent de la littérature ou de la 
philosophie, qui relèvent simultanément, par un biais ou par un autre, de l’autre genre. Ainsi en va-t-il, du 
côté de la philosophie, de textes manifestement hybrides, mixtes, comme le De Natura Rerum de Lucrèce 
qui traite de philosophie naturelle sous forme de poème ou, dans un tout autre genre, le Zarathoustra 
de Nietzsche dont les accents prophétiques et l’allure mythologique, proprement fabuleuse, cadrent mal 
avec les exigences de rigueur argumentative traditionnellement attachées à l’exposition philosophique 
de la vérité. Du côté des productions identifiées a priori comme littéraires, on pourrait citer de la même 
manière La Montagne magique de Thomas Mann, ou les Fictions de Borgès, textes qui ne cessent de 
parler de philosophie et en sont imprégnés de part en part, de manière souvent explicite, au point que 
la spéculation paraît en constituer le sujet principal. Au regard du caractère équivoque, incertain, de 
telles productions, qui peuplent l’histoire de la philosophie comme l’histoire de la littérature, c’est bien 
alors le principe même d’une classification des œuvres selon des genres déterminés, «philosophique» 
ou «littéraire», qui paraît artificiel et au fond intenable. La possibilité de concilier l’activité spéculative et 
l’activité littéraire réside déjà dans l’existence d’œuvres qui, contournant la rigidité d’une telle classifica-
tion, se nourrissent au contraire de ce qu’il y a d’appel au rêve et à l’imagination dans toute spéculation 
métaphysique et de ce qu’il y a de profondément spéculatif dans la construction de mondes possibles et 
d’univers fictionnels.

 C’est en tout cas dans l’espace de cette rencontre, ou encore à ce point de convergence du lit-
téraire et du philosophique que je voudrais situer mon propos aujourd’hui en me basant sur de possibles 
échos ménagés entre la pratique d’écriture d’un philosophe (Michel Foucault), elle-même nourrie de la 
fréquentation d’une certaine littérature contemporaine, et l’activité spéculative d’un écrivain (Jose Luis 
Borges), déployée à partir d’un rapport proprement réflexif à la chose littéraire, à ses moyens comme à 
ses conditions de possibilité. Il s’agit alors de montrer comment le premier utilise de manière parodique 
les conventions d’écriture du genre préfaciel en vue d’élucider le rapport problématique de l’«auteur» à 
l’objet-livre; et comment le second accomplit, dans l’une de ses célèbres «fictions», cette déconstruction 
simultanée de l’auteur et du livre en proposant une réflexion ironique et critique qui porte sur la nature 
de l’œuvre littéraire, voire de la Littérature elle-même.

1. La fonction des préfaces

 Pour comprendre quel usage paradoxal que Foucault est amené à faire de l’acte préfaciel dans 
certains de ses ouvrages, il importe de rappeler d’abord ce qu’est une préface et à quelle fonction elle 
obéit traditionnellement dans l’économie de l’œuvre (littéraire mais aussi philosophique). L’une des fonc-
tions traditionnelles de la préface consiste à régler, sous la forme d’un avant-propos, parfois d’un aver-
tissement, le rapport du livre (ce que l’on va lire) à son lecteur (celui qui va le lire) en éclairant ce dernier 
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sur les intentions de l’auteur, donc sur le sens de ce qu’il a (vraiment) voulu dire. Dans l’étude qu’il a 
consacrée à ce type de « paratexte », Gérard Genette a bien montré les multiples variations typiques 
auxquelles ce schéma général pouvait donner lieu. Il insiste néanmoins sur le caractère essentiellement 
fonctionnel du paratexte préfaciel dont l’enjeu principal, ainsi qu’il le rappelle dans la conclusion de son 
ouvrage, n’est pas «de “faire joli” autour du texte, mais bien de lui assurer un sort conforme au dessein 
de l’auteur. […] La justesse du point de vue auctorial est le credo implicite et l’idéologie spontanée du 
paratexte» (Genette, Seuils, Paris, Le Seuil, 1987, p. 411). Cette détermination générale des enjeux de la 
préface n’exclut pourtant pas que le dessein de l’auteur y soit de rendre compte, de manière métadis-
cursive et pourquoi pas ? critique, des implications de sa propre position d’auteur, tenu d’assumer cette 
position, de s’expliquer sur ses intentions et de procéder à leur justification réflexive. C’est en ce sens que 
nous proposons de lire pour commencer certaines préfaces de Michel Foucault où la dimension pragma-
tique du discours paraît l’emporter sur sa fonction sémantique ; où donc le préfacier s’interroge sur le 
statut de son propre discours préfaciel en mettant en lumière le rapport problématique de l’«auteur» à 
l’objet-livre.

 Pour préciser notre propos, il convient toutefois de souligner que l’on trouve différents types de 
préface chez Foucault, et que de nombreux livres s’ouvrent effectivement sur des paratextes de facture 
tout à fait traditionnelle dont l’objet est seulement, ou principalement, de déterminer le champ de pro-
blèmes et le type de démarche présentés dans le livre qui suit, en les rapportant éventuellement à ceux 
des ouvrages précédents. Cette double fonction d’instauration et de récapitulation se trouve clairement 
remplie par la préface des Mots et les choses. D’emblée, Foucault y convoque, au titre d’une genèse fic-
tive de son livre («Ce livre a son lieu de naissance…»), une fiction encyclopédique de Borgès qui éclaire 
de manière singulière le statut de la démarche archéologique.1 En effet, la parodie d’ordre que met en 
scène l’«encyclopédie chinoise» inventée par Borgès vaut en quelque sorte comme la preuve par l’ab-
surde de l’impérieuse nécessité de l’ordre, qui seul permet de faire «“tenir ensemble” (à côté et en face 
les uns des autres) les mots et les choses» (Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 9). Ce que 
donne donc à penser Borgès, au moment même où il l’élide, c’est cette fonction distributive de l’ordre, à 
la fois indispensable pour que tiennent ensemble les mots et les choses, mais dont l’évidence supposée 
nous prive le plus souvent d’en interroger les modes de constitution et les possibles transformations. Cet 
«ordre» qui fait tant défaut aux « chinoiseries » de Borgès, désigne bien le principe de toute connaissan-
ce possible, soit de l’articulation dans l’élément du langage des rapports entre les choses. L’archéologie 
du savoir se présente donc comme cette «histoire de l’ordre des choses» (Ibid., p. 15) qui s’enlève sur 
fond d’un non-ordre toujours possible. A l’autre bout de la préface des Mots et les choses, Foucault met 
en perspective le travail archéologique qu’il a accompli depuis l’Histoire de la folie. Il propose à cette 
occasion la reconstitution à grands traits d’une trajectoire, celle qui justement a pu mener l’archéologie 
«de l’expérience-limite de l’Autre aux formes constitutives du savoir médical, et de celles-ci à l’ordre des 
choses et à la pensée du Même» (Ibidem), soit de l’analyse historique des conditions de production d’une 
figure de l’anormalité (celle du «fou») à celle des conditions de production d’une certaine normalité 
(celle du savoir ordonné). D’une archéologie à l’autre sont ainsi envisagées les différentes manières dont 
une culture peut se rapporter à elle-même, selon qu’elle s’envisage, négativement, depuis la limite d’une 
expérience irréductible (celle de la folie), ou, positivement, depuis l’ordre constitutif des objets donnés à 

1. Sur la préface des Mots et les choses, nous renvoyons à notre analyse dans Lire Les Mots et les choses de Michel Foucault 
(Paris, PUF, 2006, p. 9-33).
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son savoir. Cette alternative correspond effectivement à un déplacement méthodologique dont Les Mots 
et les choses entend déployer les conséquences: il ne s’agit plus, dans cet ouvrage, d’analyser la constitu-
tion d’un savoir positif en tant que celui-ci se heurte à l’irréductibilité d’une expérience (l’expérience de 
la folie qui n’est expérience-limite que parce qu’elle se situe archéologiquement à la limite de tout savoir 
possible); il s’agit de décrire le système anonyme de contraintes, identique à lui-même dans un certain 
moment historique (l’épistémè), qui fonde et conditionne le déploiement de savoirs positifs (concernant 
la vie, le travail, le langage).

 Il doit être possible d’analyser dans les mêmes conditions la préface de la première édition de 
l’Histoire de la folie: «Je n’ai pas voulu faire l’histoire de ce langage» - il s’agit du langage de la psychiatrie 
qui vaut comme un « monologue de la raison sur la folie » - « plutôt l’archéologie de ce silence» (Plon, 
1961; cité in Dits et écrits, Gallimard, 1994, vol. 1, p.160) auquel le savoir psychiatrique a justement ré-
duit l’expérience de la folie); ou encore celle de Naissance de la clinique: «Il est question dans ce livre de 
l’espace, du langage et de la mort; il est question du regard» (PUF, 1963, p.V). Chacune à leur manière, 
lyrique ou positive, ces préfaces remplissent donc une fonction d’éclaircissement des enjeux et des do-
maines de l’enquête archéologique.

2. Comment j’ai écrit certains de mes livres

 Il est toutefois d’autres paratextes foucaldiens, où l’acte préfaciel, se jouant de ses propres co-
des, se trouve fictionnalisé et devient justement le lieu d’une interrogation réflexive sur cette «idéologie 
spontanée du paratexte» (Genette, op. cit., p.411) en quoi consistent l’institution de l’auteur et la confor-
mité de l’œuvre à ses supposées intentions. Reportons-nous en effet à un célèbre passage situé à la fin de 
l’introduction de L’Archéologie du savoir. Après avoir rappelé le cadre général de son investigation (fourni 
par l’émergence d’une nouvelle méthode d’analyse historique), Foucault évoque les problèmes soulevés 
par ses précédents ouvrages (Histoire de la folie, Naissance de la clinique et Les Mots et les choses) avant 
de souligner, ce qui paraît plus étonnant, la dimension aventureuse de son propre discours à venir, un 
«discours que je sens si précaire, si incertain encore» (Foucault 1969 : 27). Suit alors, séparé du reste de 
l’introduction et de ses éclaircissements théoriques par un astérisque, ce que l’on pourrait appeler un su-
pplément préfaciel à l’introduction – en référence à la nomenclature élaborée par Jean-Marie-Schaeffer 
(à propos de La Phénoménologie de l’esprit), et selon laquelle «la préface vient toujours (logiquement) 
avant le discours philosophique au sens où elle lui est extérieure. Dans l’introduction, c’est le philosophe 
qui parle ; dans la préface, c’est l’auteur du livre» (Schaeffer, «Note sur la préface philosophique», in Po-
étique, n. 69/1987, p. 36) - ou encore, si l’on veut, le philosophe qui se rêve en écrivain...

 Dans le passage en question de L’Archéologie du savoir, Foucault développe une position originale 
et complexe. Il revendique la possibilité, voire la nécessité, pour celui qui écrit, de ne jamais céder à la 
facilité d’une identité unique, fixée une fois pour toutes, et à laquelle on pourrait reconduire l’ensemb-
le de ses discours comme à leur origine constituante. Le thème de la discontinuité historique, déployé 
d’abord contre la perspective d’une «fonction fondatrice du sujet» (L’Archéologie du savoir, Paris, Galli-
mard, 1969, p. 21-2), se trouve donc repris à un autre niveau, dans un dialogue fictif où l’auteur (Foucault, 
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«je») dédouble sa propre parole comme pour répondre par avance à l’objection d’une dissémination des 
régimes d’écriture et de la multiplication corrélative des positions de la subjectivité écrivante, incapable 
d’assurer la synthèse de ce qu’elle écrit:

– Vous n’êtes pas sûr de ce que vous dites? Vous allez de nouveau changer, vous déplacer par 
rapport aux questions qu’on vous pose, dire que les objections ne pointent pas réellement 
vers le lieu où vous vous prononcez? Vous vous préparez à dire encore une fois que vous 
n’avez jamais été ce qu’on vous reproche d’être? Vous aménagez déjà l’issue qui vous permet-
tra, dans votre prochain livre, de ressurgir ailleurs et de narguer comme vous le faites main-
tenant: non, non, je ne suis pas là où vous me guettez, mais ici, d’où je vous regarde en riant.

–Eh quoi, vous imaginez-vous que je prendrais à écrire tant de peine et tant de plaisir, croyez-
-vous que je m’y serais obstiné, tête baissée, si je ne préparais – d’une main un peu fébrile – le 
labyrinthe où m’aventurer, déplacer mon propos, lui ouvrir des souterrains, l’enfoncer loin de 
lui-même, lui trouver des surplombs qui résument et déforment son parcours, où me perdre 
et apparaître finalement à des yeux que je n’aurai jamais plus à rencontrer. Plus d’un, comme 
moi sans doute, écrivent pour n’avoir plus de visage. Ne me demandez pas qui je suis et ne me 
dites pas de rester le même: c’est une morale d’état-civil; elle régit nos papiers. Qu’elle nous 
laisse libres quand il s’agit d’écrire (Ibid., p. 28).

 Dans ce passage étonnant, Foucault décale les enjeux thématiques de l’introduction (relatifs à 
une explicitation de la démarche archéologique en tant que telle) vers une mise en scène préfacielle où 
il interroge la fonction qu’il assigne à sa propre écriture, voire au travail de l’écriture dans sa démarche 
philosophique. A l’injonction qui lui est faite fictivement de rester le même et d’assumer sa position 
d’auteur, capable donc de répondre du contenu de ses livres et de se soumettre raisonnablement aux ob-
jections qu’ils ne manquent pas de susciter, il oppose la posture mobile et inquiète («d’une main un peu 
fébrile») d’un moi écrivant soucieux de ne pas trop s’identifier lui-même à un « auteur » et privilégiant 
plutôt un rapport labyrinthique à sa propre pensée, ainsi libérée de la contrainte d’autojustification que 
produit nécessairement l’identification à l’«auteur». En un sens, tout se passe comme si, dans le léger 
décalage qui vient s’immiscer entre le propos de l’introduction et son supplément préfaciel, le «je» avait 
déserté l’«auteur», préférant l’aventure de l’écriture à l’assignation de cette écriture à un système d’in-
tentions clos sur leur propre signification.

 Mais ici apparaît alors un paradoxe lié précisément à cette entreprise de déconstruction de l’au-
teur. Ce paradoxe se concentre dans la formule, précédemment citée: «Plus d’un, comme moi sans doute, 
écrivent pour n’avoir plus de visage». Cette formule explicite en un sens le thème de l’élision du soi dans 
ce qu’il a de plus singulier – le visage, c’est-à-dire l’eidos du sujet –, en tant que cette disparition est liée 
au mouvement même de l’écriture, soit à la désappropriation qu’elle implique dans ses déplacements 
successifs, dans son «jeu» propre. L’identité de l’auteur («qui je suis») ne résiste donc pas à cette érosion 
de l’écriture qui, loin de ramener à un centre unique de perspectives, produit plutôt le décentrement 
continu du moi suivant la dynamique centrifuge de l’éloignement et de la perte. Ce thème générique de 
la disparition du sujet écrivant procède sans doute chez Foucault d’une certaine analyse de l’expérience 
littéraire qui, via Blanchot, renvoie aussi bien à Mallarmé et à l’impersonnalité concertée du Livre qu’à 
Beckett et au «Qu’importe qui parle, quelqu’un a dit qu’importe qui parle», cité dans la conférence sur 
«Qu’est-ce qu’un auteur ?» et repris comme un topos de la critique littéraire: «L’œuvre comporte toujou-
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rs pour ainsi dire la mort de l’auteur lui-même. On n’écrit que pour en même temps disparaître» («Qu’es-
t-ce qu’un auteur?» [19069], in Dits et écrits, vol. 1, p. 660).

 Il reste que cette procédure d’élision du sujet ne manque pas d’être paradoxale dans la mesure où 
elle est mise en œuvre dans et par l’écriture elle-même, et surtout dans et par une écriture en première 
personne - et dans la forme d’un acte préfaciel : c’est moi, Foucault, qui écris pour ne plus être identifié à 
ce nom propre auquel s’accroche pourtant la singularité revendiquée de ma pensée et de mon écriture. 
Autrement dit, le thème de l’élision de soi dans l’écriture se complique singulièrement dès lors que cet 
auto-effacement doit s’effectuer sous la condition d’un certain dédoublement de soi dans cette écriture 
elle-même. Il y a un «Je» qui écrit et qui écrit pour effacer dans le processus même de son écriture sa 
propre présence de «Je», – pour suspendre donc la logique centripète de réappropriation de soi dans 
l’écriture qu’implique l’opération de la préface identifiant l’œuvre à l’auteur, et l’auteur à l’œuvre. Écrire 
«pour n’avoir plus de visage», ce serait alors la formule étrange d’un style préfaciel valant comme une 
contradiction performative. Cette contradiction consiste, en l’occurrence, à pratiquer ensemble, « en 
même temps », un discours en première personne et un discours d’où l’auteur est absenté, où l’évidence 
de son « autorité » (sur ses propres pensées labyrinthiques) est d’emblée suspendue et mise en question.

 Il est possible de penser que cette manière qu’a Foucault de prendre congé de soi à la première 
personne, ne définit pas seulement son style préfaciel; elle traverse tout son travail archéologique, et 
en un sens lui confère sa tension philosophique propre. En effet, du point de vue pragmatique de son 
énonciation, l’archéologie s’écrit à partir de préoccupations subjectives, comme en témoigne l’insistance 
du «je» dans les paratextes. Et en même temps, du point de vue de ses énoncés, elle tend à mettre entre 
parenthèses le sujet, sous toutes ses formes, pour faire apparaître, dans leur simple fonctionnement, les 
règles anonymes du savoir et des discours. Ceci est particulièrement frappant dans L’Archéologie du sa-
voir, dont l’objet central est de soustraire l’analyse des discours à l’instance d’un sujet originaire ou trans-
cendantal, mais qui ménage en même temps sur son propre seuil la possibilité d’énoncer en première 
personne les conditions scripturales de la disparition de ce sujet lui-même.

3. Ceci n’est pas une préface

 Cette réflexivité paradoxale d’un sujet en voie de disparition apparaît encore dans la «Préface» 
qui accompagne la seconde édition de l’Histoire de la folie en 1972. Il s’agit cette fois d’une préface ulté-
rieure qui vient se substituer à la préface originale, pleine (trop pleine ?) des intentions de l’auteur-Fou-
cault: «Je n’ai pas voulu …; [j’ai voulu] plutôt» (Dits et écrits, Gallimard, 1994, vol. 1, p. 160). De manière 
symptomatique, cette nouvelle préface récuse toute fonction d’inauguration discursive mais se présente 
d’emblée dans sa dimension fictionnelle, à la fois réflexive et critique. Genette analyse très bien ce type 
de préface:

[…] la préface fictionnelle, fiction de préface, ne fait qu’exacerber en l’exploitant la tendance 
profonde de la préface à une self-consciousness à la fois gênée et joueuse : jouant de sa gêne. 
J’écris une préface – je me vois écrire une préface – je me représente me voyant écrire une 
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préface – je me vois me représenter… Cette réflexion infinie, cette autoreprésentation en mi-
roir, cette mise en scène, cette comédie de l’activité préfacielle, qui est une des vérités de la 
préface, la préface fictionnelle la pousse à son ultime accomplissement en passant, à sa façon, 
de l’autre côté du miroir (Genette, op. cit., p.295).

 Dans la seconde édition de l’Histoire de la folie, l’exacerbation de la réflexivité préfacielle conduit 
paradoxalement à problématiser les effets d’attribution du texte (qui suit) à l’auteur, effets que la préface 
tend naturellement et ordinairement à renforcer:

Je voudrais que le livre ne se dédouble pas dans ce premier simulacre de lui-même qu’est une 
préface, et qui prétend donner sa loi à tous ceux qui pourront à l’avenir être formés à partir de 
lui (Histoire de la folie à l’âge classique, rééd. Gallimard, 1972, p. 8).

 Ce paratexte retient donc l’attention dans la mesure où il s’agit d’écrire (en première personne) 
une «préface» pour dénoncer, dans l’acte même d’écrire une préface («je voudrais…»), cette tendance 
à rapporter l’existence propre des livres à la «monarchie» de leur auteur – ce sujet absolu qui prétend 
assurer la permanence de leur signification dans le temps et donc posséder la loi générale de leur déve-
loppement. L’auteur est en quelque sorte dessaisi de son autorité dans un type de texte (paratexte) où 
d’ordinaire il s’en trouve investi. Par le biais de ce simulacre des conventions préfacielles et de sa propre 
posture de sujet écrivant (destinateur de la préface et auteur du livre), Foucault nous invite donc – nous 
lecteurs, destinataires de cette anti-préface –, à réfléchir sur les modalités de production de son propre 
discours, en tant que celui-ci ne requiert aucune fondation subjective, mais déploie plutôt les conditions 
de l’auto-élision, de l’ «enlabyrinthement» (comme il est dit dans Raymond Roussel) de son auteur.

 Reprenons à présent quelques éléments de ce texte où s’explicitent de manière concrète les as-
pects les plus frappants de la «préface fictionnelle». Qu’est-ce en effet qu’un livre – qu’est-ce que ce livre, 
intitulé ou réintitulé Histoire de la folie à l’âge classique (le titre original était Folie et déraison. Histoire 
de la folie à l’âge classique), pour lequel son «auteur» s’engage, même à reculons, à écrire une nouvelle 
préface ? D’emblée, Foucault explicite les raisons de son malaise et de son inquiétude, qui tiennent à la 
nature même de l’objet-livre et aux conditions particulières de sa production:

Un livre se produit, événement minuscule, petit objet maniable. Il est dès lors pris dans un jeu 
incessant de répétitions ; ses doubles, autour de lui et bien loin de lui, se mettent à fourmiller 
; chaque lecture lui donne, pour un instant, un corps impalpable et unique. Des fragments 
de lui-même circulent qu’on fait valoir pour lui, qui passent pour le contenir tout entier et en 
lesquels il lui arrive finalement de trouver refuge ; les commentaires le dédoublent, autres dis-
cours où il doit enfin paraître lui-même, avouer ce qu’il a refusé de dire, se délivrer de ce que, 
bruyamment, il feignait d’être. La réédition, en un autre temps, en un autre lieu est encore un 
de ces doubles : ni tout à fait leurre ni tout à fait identité (Ibid., p. 7).

 Dans ce passage, Foucault insiste donc sur le fait que l’existence d’un livre ne renvoie pas d’abord 
à l’identité subjective de celui qui l’a écrit, mais bien à la dimension impersonnelle et objective d’un 
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«événement», ou plutôt d’une série d’événements, à la fois discursifs et non discursifs (lectures, com-
mentaires, rééditions – en formats divers), dans lesquels il est pris et qui déterminent sa propre transfor-
mation en un «papillotement de simulacres» proliférant à l’écart de tout principe unificateur et de toute 
logique du Même. On n’écrit donc des livres, selon Foucault, que pour qu’ils deviennent les simulacres 
d’eux-mêmes (copies sans modèle, livres sans préface), et pour que, à la faveur de ces dédoublements 
successifs, liés à ce que Foucault appelait dans l’article sur Blanchot l’«érosion indéfinie du dehors» («La 
pensée du dehors» [1966], Fata Morgana, 1986, p.23) (c’est-à-dire la force irruptive et transformatrice 
de l’événement), leur identité se trouble et qu’au final, la nécessité de les référer à leur auteur devienne 
négligeable. Qu’importe alors qui a écrit l’Histoire de la folie, du moment que l’écriture de ce livre produit 
des effets qui valent par eux-mêmes en dehors de toute référence à une supposée signification essentiel-
le et authentique qu’ils auraient recouverte et qu’il faudrait à nouveau – et enfin – découvrir ou dévoiler.

 Or, la figure de l’auteur apparaît justement comme un recours possible contre cette prolifération 
des doubles qui, à l’intérieur du champ événementiel produit par le livre et ses simulacres, tend au con-
traire à l’évacuer. La fonction traditionnelle de la préface consiste même à recueillir cette figure de l’iden-
tité originaire et à l’imposer comme critère de sélection des bons et des mauvais simulacres. A nouveau, 
l’écriture de Foucault se dédouble pour laisser la parole à cet Auteur qui prétend unifier les significations 
et régir le sens du livre tel qu’il s’est produit et, pourrait-on dire, reproduit sans lui:

«Je suis l’auteur : regardez mon visage ou mon profil; voici à quoi devront ressembler toutes 
ces figures redoublées qui vont circuler sous mon nom ; celles qui s’en éloignent ne vaudront 
rien ; et c’est à leur degré de ressemblance que vous pourrez juger de la valeur des autres. Je 
suis le nom, la loi, l’âme, le secret, la balance de tous ces doubles». Ainsi s’écrit la Préface, acte 
premier par lequel commence à s’établir la monarchie de l’auteur, déclaration de tyrannie […]. 
Je suis le monarque des choses que j’ai dites et je garde sur elles une éminente souveraineté 
: celle de mon intention et du sens que j’ai voulu leur donner (Histoire de la folie, Préface à la 
seconde édition, p.9-10).

 Foucault reprend manifestement à Deleuze cette analyse de la réduction platonicienne des simu-
lacres au nom et au profit de l’unité et de l’identité à soi d’un principe idéal, d’un visage (eidos) singulier 
et universel à la fois qui ramène toutes les différences réelles produites par l’existence objective du livre 
à un fondement subjectif unique, à une loi d’expression univoque2. L’intérêt de la généalogie fictive de 
l’auteur qui est proposée ici par Foucault en guise de préface (et pour justifier qu’il n’en écrive pas vrai-
ment une – ou du moins qu’il n’écrive qu’une préface sur l’activité préfacielle) est alors de faire apparaître 
que la posture quasi transcendantale de maîtrise et d’identification qui lui est associée, n’est en réalité 
qu’une construction artificielle, seconde, réactive même (au sens de Nietzsche), visant à contrer, en la 
masquant, la dynamique dispersive propre au mode de production du livre. En inversant la perspective et 
en rétablissant les pouvoirs propres du livre et de ses simulacres contre les prétendus droits de l’auteur, 
il est donc possible de réduire ce dernier à un pur effet du discours qu’il est dangereux, mais tentant, de 
prendre pour sa cause effective:

2. Voir en particulier «Platon et les simulacres», in Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p.292-307.
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Je voudrais que cet objet-événement, presque imperceptible parmi tant d’autres, se recopie, 
se fragmente, se répète, se simule, se dédouble, disparaisse finalement, sans que celui à qui il 
est arrivé de le produire, puisse jamais revendiquer le droit d’en être le maître, d’imposer ce 
qu’il voulait dire, ni de dire ce qu’il devait être (Ibid., p.8).

 Dans ces conditions, le déploiement ironique de la contradiction performative vise bien à faire 
émerger un certain rapport à soi qui ne revient pas à la posture monarchique de l’Auteur, drapé dans la 
suffisance dérisoire d’une identité formelle, mais qui vaut avant tout comme une éthique et une politi-
que de l’écriture:

[…] je voudrais qu’un livre ne se donne pas lui-même ce statut de texte auquel la pédagogie 
ou la critique sauront bien le réduire; mais qu’il ait la désinvolture de se présenter comme 
discours: à la fois bataille et arme, stratégie et choc, lutte et trophée ou blessure, conjonctures 
et vestiges, rencontre irrégulière et scène répétable (Ibidem).

 Déjouer la position d’auteur, ce serait alors renoncer à se situer par rapport à ses livres dans 
une position d’autorité, de possession et de maîtrise: c’est cette position de surplomb que la critique 
(littéraire ou philosophique) adopte à l’égard des textes qu’elle cherche à interpréter en remontant jus-
qu’aux intentions de leur auteur présumé, telles qu’elles sont déposées notamment dans leur préface.3 
Au contraire, Foucault suggère ici la possibilité de laisser le livre-discours produire ses propres effets 
de sens, aussi multiples qu’inattendus, pourquoi pas même contradictoires?, sans qu’aucun principe de 
régulation (auteur ou lecteur) n’en contraigne et n’en réduise par avance la prolifération. A travers cette 
opposition entre «texte» et «discours», on retrouve ainsi l’opposition esquissée en 1968 par Barthes 
dans son article sur «La mort de l’auteur», entre d’une part une théologie du sens (qui rend le texte à son 
auteur comme à son principe d’autolimitation) et d’autre part une anarchie interprétative qui joue fina-
lement sur la pluralité des ego (l’ego qui écrit la préface, l’ego qui a écrit l’Histoire de la folie, l’ego qui se 
proclame – dans la préface – l’Auteur de ce livre) pour ne laisser à aucun le soin de refermer le livre, ou 
l’œuvre, sur sa propre origine.

4. De la mort de l’auteur à la fin de la Littérature?

 Renvoyer l’œuvre au statut d’événement, cela revient donc à la diviser en elle-même, en creu-
sant la mince ligne de son discours de manière à y faire apparaître tout un espace d’écart et de jeu, où 
s’insinue une possibilité indéfinie de variations. Au lieu d’être condamnée à une origine unique (et au 
verrouillage transcendantal de l’Auteur), elle n’a donc de réalités (au pluriel) que dans ce miroitement qui 
la constitue en même temps qu’il la disperse. 

3. C’est ici Derrida qui est manifestement visé par Foucault en réponse à la polémique déclenchée par le premier à propos de 
la lecture de Descartes proposée par le second dans Folie et déraison. Voir «Cogito et histoire de la folie» (Derrida, L’écriture 
et la différence, Seuil, 1967, p. 51-97).
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 Il est possible de penser que la méditation en première personne de Foucault sur le thème du 
livre-événement doit en partie de son inspiration à la fable spéculative de Borges intitulée : «Pierre Mé-
nard auteur du Quichotte». Comme on le sait, cette fiction interroge la nature de la chose littéraire à 
partir d’une proposition paradoxale en apparence: Pierre Ménard, que Borges présente comme un poète 
symboliste, parvient, au prix d’un travail acharné, à réécrire à l’identique certains passages de l’ouvrage 
de Cervantès. Voici comment se présente cette entreprise à première vue insensée:

Il ne voulait pas composer un autre Quichotte – ce qui est facile – mais Le Quichotte. Inutile 
d’ajouter qu’il n’envisagea jamais une transcription mécanique de l’original; il ne se proposait 
pas de le copier. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncide-
raient – mot à mot et ligne à ligne – avec celles de Miguel de Cervantes (Borges, Fictions 
[1944], trad. P. Verdevoye, Ibarra et R. Caillois, Paris, Gallimard, «Folio», 1983, p. 45).

 On voit le paradoxe. En un sens, cette «reproduction» à l’identique débouche bien sur la réalisa-
tion d’un double en tous points conforme à l’œuvre originale. Pourtant, celle-ci, par le biais de ce redou-
blement, se dédouble, et dans le décalage ainsi institué entre l’identique et le semblable, elle se trouve 
finalement comme mise à distance d’elle-même et renvoyée à cette frange de différenciation qui façonne 
son identité. Cette identité apparaît alors moins  relever du registre de l’unicité que de celui de la pluralité 
(des «versions», des éditions, des traductions, des lectures…). Comme l’écrit Blanchot, «dans la fiction 
de Borgès, nous avons deux œuvres dans l’identité du même langage et, dans cette identité qui n’en est 
pas une, [nous avons] le fascinant mirage de la duplicité des possibles» («L’infini littéraire: L’Aleph», in 
Le Livre à venir, Gallimard, 1959, p.140). «Le» Quichotte réécrit et, quoi qu’il en dise, recopié par Pierre 
Ménard, est et n’est plus à la fois le Quichotte de Cervantès. Ou encore: le Quichotte de Ménard est le 
même que celui de Cervantès dans la mesure précisément où il est autre. Tout se passe au fond comme 
si cette œuvre ne révélait son identité qu’à  travers ses propres transformations, en manifestant notam-
ment la part d’historicité et de contingence qui la travaille en profondeur, au lieu de marquer seulement, 
et une fois pour toutes, sa constitution initiale. A ce compte, la répétition produit des effets inattendus 
sur le texte «original» ainsi décalé de lui-même par sa reprise à plusieurs siècles d’écart: «Le texte de 
Cervantès et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est presque infiniment plus 
riche» (Fictions, p.49). Il est plus riche dans la mesure où la répétition ouvre en lui le jeu et l’espace d’une 
«différance» (au sens où l’entend Derrida) qui le pousse à se transformer et à accueillir en lui également 
la transformation continue du sens des mots. Ainsi une expression comme «la vérité, dont la mère est 
l’histoire…» peut apparaître tantôt (chez Cervantès) comme une simple formule rhétorique tantôt (chez 
Ménard) comme «idée stupéfiante» (p.50) et géniale, propre à être reprise dans d’autres contextes fictifs 
ou théoriques qui la mettront à nouveau à l’épreuve de sa reproduction.

 Il est à noter encore que la fiction élaborée par Borges exploite une idée assez ancienne, remon-
tant à l’époque où la poésie reconnaissait davantage d’initiative qu’aujourd’hui, à la mémoire créatrice 
et à la performance (orale) de son énonciateur, qui n’était donc ni un simple lecteur ni un «génie» créa-
teur mais le plus souvent un acteur4. L’apport spécifique de Borges à cette tradition consiste dans le fait 

4. Sur cette tradition, voir aussi Barthes, «La mort de l’auteur», Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 2002, III, p. 40.
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de l’avoir lui-même utilisée pour constituer une poétique de la reproduction valant comme un modèle 
d’écriture5: en vue de composer ses propres textes de fiction, par exemple son Histoire universelle de 
l’infamie (1935), il a référé imaginairement ces textes à d’autres écrits préalables, dont ils étaient censés 
donner seulement la recension et le résumé – comme si donc ils se produisaient en reproduisant:

Délire laborieux et appauvrissant que celui de composer de vastes livres […]. Procédé bien 
meilleur, celui de feindre que ces livres existent déjà, et d’en présenter un résumé, un com-
mentaire…

 Cette «pratique d’hypertextualité fictive»6, à valeur ici de procédé littéraire, est éclairante, au-
-delà du cas même de Borges, par l’effet de dissociation qu’elle induit : loin de se reconnaître dans les 
intentions de l’auteur, elles-mêmes perçues à la manière d’un sens authentique par le lecteur, les œuvres 
ne se réfléchissent plus qu’en se dispersant, et en évoquant par cette dispersion leur distance intérieure, 
par des effets de miroitement qui semblent n’avoir ni commencement ni fin. Dans ces conditions, c’est la 
notion d’œuvre originale elle-même qui fait les frais de ce dédoublement et de cette dispersion: l’écrivain 
apparaît comme n’étant que son propre plagiaire, comme si toute la littérature était elle-même faite de 
contrefaçons. Au fond, tout style pourrait s’expliquer par la mise en œuvre d’un tel mimétisme: Charles 
Baudelaire, par exemple, serait cet auteur qui écrit comme Charles Baudelaire, c’est-à-dire à sa manière, 
comme s’il ne faisait rien d’autre que se citer lui-même. C’est précisément en raison de cette conformité 
à un modèle imaginaire qu’une œuvre est censée appartenir à son auteur, qui n’est lui-même en réalité 
qu’une projection de ce modèle. Et cette image de l’auteur s’épuise à son tour dans la représentation qui 
en est donnée à travers son œuvre: dès le départ, elle est démultipliée en une pluralité de figures, plus 
ou moins conformes à ce qui est censé en constituer l’«original».

 Ce principe a suggéré à Borges une technique paradoxale de lecture, reprise et amplifiée depuis 
par Pierre Bayard comme l’une des modalités de cette critique interventionniste qu’il appelle de ses 
voeux7. Cette technique se fonde sur la «règle de l’anachronisme délibéré et des attributions erronées» 
(p.51-52). C’est sur cette indication décapante que s’achève l’histoire de Pierre Ménard:

Cette technique, aux applications infinies, nous invite à parcourir l’Odyssée comme si elle était 
postérieure à l’Enéide et le livre Le jardin du Centaure, de Madame Henri Bachelier, comme s’il 
était de madame Henri Bachelier. Cette technique  peuple d’aventures les livres les plus paisi-
bles. Attribuer l’Imitation de Jésus-Christ à Louis-Ferdinand Céline ou à James Joyce, n’est-ce 
pas suffisamment renouveler les minces conseils spirituels de cet ouvrage? (p. 52).

 Au-delà de la fiction plaisante de Borges, il est possible d’envisager la technique de lecture et 
d’écriture qu’il présente comme une invitation à penser à nouveaux frais la nature même de l’œuvre 
littéraire – voire de la Littérature elle-même. En effet, si un texte est toujours vis-à-vis de lui-même dans 
un rapport d’auto-citation, on peut dire qu’il en va de même en ce qui concerne sa relation à d’autres 

5. Voir, à ce sujet, Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le Seuil, 1982, p. 294-7.
6. Ibid., p. 296.
7. Pierre Bayard, Et si les œuvres changeaient d’auteur?, Paris, Minuit, 2010.
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textes. On n’écrit jamais sur une page complètement blanche: chaque livre contient en soi le labyrinthe 
d’une bibliothèque. Et la littérature elle-même, dans son ensemble, peut alors être envisagée comme un 
seul texte, indéfiniment varié, modulé et transformé, sans qu’un seul de ses états puisse être isolé et fixé 
une fois pour toutes. Barthes reprend pleinement à son compte cette perspective d’une mobilité et d’une 
plasticité textuelles inhérentes à la pratique de l’écriture littéraire:

[…] un texte n’est pas fait d’une ligne de mots, dégageant un sens unique, en quelque sorte 
théologique (qui serait le «message» de l’Auteur-Dieu), mais un espace à dimensions multi-
ples, où se marient et se contestent des écritures variées, dont aucune n’est originelle : le tex-
te est un tissu de citations, issues des mille foyers de la culture. Pareil à Bouvard et Pécuchet, 
ces éternels copistes, à la fois sublimes et comiques, et dont le profond ridicule désigne préci-
sément la vérité de l’écriture, l’écrivain ne peut qu’imiter un geste toujours antérieur, jamais 
originel («La mort de l’auteur», p. 43).

 Chaque livre est en lui-même une «œuvre ouverte», non pas donc un foyer unique de sens mais 
un espace intertextuel de circulation d’écritures et d’interprétations possibles. On écrit sur de l’écrit, 
c’est-à-dire aussi par-dessus: le palimpseste ne doit pas alors être seulement considéré comme un genre 
littéraire, permettant de rendre compte de la constitution de certaines œuvres, mais il définit l’essence 
même du littéraire, qui coïncide avec le mouvement de sa propre reproduction-dispersion. A ce compte, 
le texte littéraire ne garde donc pas sa forme authentique en arrière de soi, comme un trésor, dont l’in-
tangibilité devrait à tout prix être préservée. Mais il la porte en avant de lui-même, en ouvrant le champ 
de ses propres modifications, et de leur exubérante prolifération. Ainsi, sa figure première, son «origi-
nal», ne serait elle-même que brouillon ou document, c’est-à-dire avant-texte. Et il y aurait texte seule-
ment lorsque serait amorcé le processus de sa reproduction, instituant un mouvement de différenciation 
qui rend son «origine» inaccessible.

***

 De telles analyses mêlent les apports de Foucault et de Borgès à partir d’un questionnement 
commun qui tourne finalement autour de la notion d’œuvre. Je suggérerai pour conclure que ce ques-
tionnement me paraît concerner aussi bien la littérature que la philosophie. En effet, pas plus que la 
littérature, la philosophie, ne consiste au fond en une collection d’œuvres achevées, produites tour à 
tour, puis recueillies définitivement dans un répertoire (une anthologie), pour être ensuite offertes à 
la consommation de lecteurs auxquels serait réservé le droit ou le soin d’en assurer la réception. Mais 
tout comme elle, elle est constituées de «livres à venir» qui portent en eux la marque de leur inachè-
vement constitutif et de leur reprise dans de nouveaux contextes où ils figureront eux-mêmes comme 
de nouveaux textes. On pourrait même penser alors que la Littérature ou la Philosophie n’existent pas 
comme telles; mais que ce qui existe, c’est bien plutôt le «littéraire» ou le «philosophique», en tant 
qu’ils se développent en se transformant dans leurs modes de réception et sous la forme de corpus en 
état de permanente réévaluation. Le «littéraireet le «philosophique», ainsi envisagés, ne renvoient pas à 
une série de choses achevées dont la nature n’aurait plus qu’à être recensée comme une réalité d’ordre 
empirique, mais avant tout à un complexe de processus, articulant dynamiquement entre eux le travail 
de l’écriture et de la pensée et celui de sa reproduction, indépendamment d’un idéal normatif qui tente-
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rait de substituer à ce mouvement sans cesse poursuivi l’illusion d’une identité, d’une stabilité ou d’une 
permanence. Et c’est sans doute à la condition de partager cette dynamique transformatrice d’invention 
et de réinvention permanentes que littérature et philosophie non seulement communiquent entre elles 
(au-delà des clivages disciplinaires) mais nous communiquent le goût de les pratiquer ensemble, sans 
exclusive et sans limite.
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O prefácio, o livro, o autor: de Foucault à Borges

Tradução:

Maria A. A. de Macedo
(DLES/UFS)

 Ao introduzirmos a questão sobre as relações entre a filosofia e a literatura, estaríamos admitindo 
o fato de não ser evidente uma comunicação possível e necessária, essencial, entre essas duas formas 
de atividade – as quais parecem dever entrever apenas relações conflitivas, fundadas na concorrência 
e na divisão do trabalho intelectual claramente estabelecido, até mesmo claramente institucionalizado. 
O pensamento não é literário por princípio, mas tão somente por acidente e de maneira totalmente 
exterior, por razões que lhe escapam e que ele mesmo parece pronto a recusar. Em uma primeira aná-
lise, parece, de fato, que as obras de literatura e as obras de filosofia obedecem, no fundo, a lógicas e a 
preocupações totalmente específicas – e, finalmente, exclusivas uma e outra. O filósofo, como escreve 
Borges, é para nós efetivamente «o homem versado na história da filosofia, na cronologia dos debates 
ou nas bifurcações das diferentes escolas» (FERNANDEZ, 1990, p. 7). E essa afeição à história da filosofia 
corresponde à tarefa – incessantemente recomeçada e de direito jamais terminada – de reconstruir de 
maneira reflexiva o mundo em pensamento, com a ajuda do raciocínio e da argumentação, e apoiando-se 
no conflito das interpretações (ou seja, dos sistemas argumentativos) das filosofias anteriores. O escritor 
- poeta ou romancista – por seu lado, é aquele que dispõe «das regras da métrica», ou de personagens 
fictícios para fazer «viver juntos, acordar, almoçar e tomar chá» (Ibidem), fazendo ver e sentir a presença 
sensível das coisas e dos seres, sua dimensão «estética» que ele procura assim restituir, na forma de uma 
quase presença ou de uma presença simulada e verossímil. No caso da literatura e da filosofia, elas es-
tariam, assim, implicadas em duas práticas, não somente distintas (do ponto de vista dos meios que elas 
dispõem e que executam), mas exclusivas uma e outra (do ponto de vista de suas exigências e de suas 
respectivas finalidades), na medida em que parece definitivamente proscrito a juntas praticar a lógica e 
a estética, a análise e a descrição, o rigor dos encadeamentos conceituais, dirigidos para a conquista de 
verdades (sobre o Eu, sobre o Mundo e sobre Deus: os três «objetos» identificados da metafísica) e o 
poder de sugestão das evocações poéticas ou das ficções romanescas, submetidas ao critério do prazer 
estético ou mesmo do verossímil. Assim apresentadas em sua oposição constitutiva, a partir de certa dis-
tribuição das faculdades (imaginação-sensibilidade, de um lado; razão, do outro), a literatura e a filosofia 
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aparecem, dessa forma, como atividades certamente complementares, mas também essencialmente 
distintas.

 Se entretanto abandonamos por um instante esse terreno essencializante dos grandes princípios 
e voltarmos o olhar para o lado empírico das produções filosóficas ou literárias, tal divisão perde sua cla-
reza e sua pretensa evidência. Existe, de fato, muitas obras, sejam elas oriundas da literatura ou da filoso-
fia, que dependem simultaneamente, por um viés ou outro, do outro gênero. É assim que acontece, por 
parte da filosofia, com textos manifestamente híbridos, mistos, como o De Natura Rerum, de Lucrécio, 
que trata de filosofia natural sob a forma de poema, ou com outro gênero, o Zarathoustra de Nietzsche, 
cujos acentos proféticos e aspecto mitológico, propriamente fabuloso, adaptam-se mal às exigências de 
rigor argumentativo, tradicionalmente vinculadas à exposição filosófica da verdade. Do ponto de vista 
das produções identificadas a priori como literárias, poderíamos citar, do mesmo modo, La Montagne 
magique, de Thomas Mann, ou as Fictions, de Borges – textos que não param de falar da filosofia e que 
são, frequentemente e de maneira explícita, impregnados por ela, a tal ponto de a especulação parecer 
constituir o seu assunto principal. Com relação ao caráter equívoco, incerto, de tais produções, que po-
voam tanto a história da filosofia como a história da literatura, é o próprio princípio de uma classificação 
das obras segundo gêneros literários determinados, “filosófico” ou “literário”, que parece artificial e no 
fundo insustentável. A possibilidade de conciliar a atividade especulativa e a atividade literária reside já 
na existência de obras que, contornando a rigidez de uma tal classificação, alimenta-se ao contrário do 
que há de apelo ao sonho e à imaginação em toda especulação metafísica, e do que há de profundamen-
te especulativo na construção de mundos possíveis e de universos ficcionais.

 Em todo caso, é no espaço desse encontro, ou ainda, deste ponto de convergência do literário 
e do filosófico que hoje gostaria de situar meu propósito, baseando-me em possíveis ecos preservados 
entre a prática de escritura de um filósofo (Michel Foucault), ela própria alimentada pela frequentação 
de certa literatura contemporânea, e a atividade especulativa de um escritor (Jorge Luis Borges), desen-
volvida a partir de uma relação especificamente reflexiva com a coisa literária, com seus meios e com 
suas condições de possibilidade. Trata-se de mostrar, dessa forma, como o primeiro utiliza de maneira 
paródica as convenções de escritura do gênero prefacial com o objetivo de elucidar a relação problemá-
tica do «autor» com o objeto-livro; e como o segundo cumpre, em uma de suas célebres «ficções», esta 
desconstrução simultânea do autor e do livro, propondo uma reflexão irônica e crítica sobre a natureza 
da obra literária, e até mesmo a da própria literatura. 

1. A função dos prefácios

 Para compreender o uso paradoxal que Foucault é levado a fazer do ato prefacial em algumas de 
suas obras, é importante lembrar o que é um prefácio e a qual função ele obedece tradicionalmente na 
economia da obra (literária, mas também filosófica). Uma das funções tradicionais do prefácio consiste 
em organizar, sob a forma de um esclarecimento, às vezes de uma advertência, a relação do livro (o que 
se vai ler) com o seu leitor (aquele que vai lê-lo), esclarecendo para este último as intenções do autor, 
consequentemente, o sentido do que ele (realmente) quis dizer. No estudo que dedicou a esse tipo de 
«paratexto», Gérard Genette mostrou claramente as múltiplas variações típicas as quais esse esquema 
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geral poderia fornecer. No entanto, ele insiste na natureza essencialmente funcional do paratexto pre-
facial, cujo objetivo principal, assim como ele o lembra na conclusão de sua obra, não é “fazer bonito” 
em torno do texto, mas sim assegurar-lhe um destino conforme o projeto do autor. “A precisão do ponto 
de vista autoral é o credo implícito e a ideologia espontânea do paratexto” (1987, p. 411). No entanto, 
essa determinação geral dos objetivos do prefácio não exclui que o projeto do autor seja de aí dar conta, 
de maneira metadiscursiva, e por que não dizer critica, das implicações de sua própria posição de autor, 
obrigado a assumir essa posição, de se explicar sobre suas intenções e de proceder a sua justificação 
reflexiva. É nesse sentido que nos propomos a ler para começar certos prefácios de Michel Foucault, em 
que a dimensão pragmática do discurso parece triunfar sobre sua função semântica; onde o prefaciador, 
então, interroga-se sobre o estatuto de seu próprio discurso prefacial, assinalando a problemática rela-
ção do «autor» com o objeto-livro.

 Com o objetivo de precisar nosso propósito, convém sublinhar, no entanto, que encontramos em 
Foucault diferentes tipos de prefácios, e que inúmeros livros efetivamente abrem-se nos paratextos de 
construção totalmente tradicional, cujo objeto é somente, ou principalmente, o de determinar o campo 
de problemas e o tipo de andamento apresentados no livro que ao prefácio se segue, remetendo-os 
eventualmente aos prefácios das obras anteriores. Esta dupla função de instauração e de recapitulação 
encontra-se nitidamente realizada pelo prefácio de Les mots et les choses (1966). Repentinamente Fou-
cault aí convoca, a título de uma gênese fictícia de seu livro («Este livro teve seu lugar de nascimento…»), 
uma ficção enciclopédica de Borges que clareia singularmente o estatuto das fases arqueológicas.1 Na 
verdade, a paródia de ordem que coloca em cena a «enciclopédia chinesa», inventada por Borges, vale 
de alguma forma como a prova pelo absurdo da imperiosa necessidade da ordem, que somente permite 
fazer «’manter juntas’ (ao lado e em frente umas e outras) as palavras e as coisas» (FOUCAULT, 1966, 
p. 9). O que leva a pensar, então, em Borges, no momento preciso em que ele a apaga, é esta função 
distributiva da ordem, indispensável, simultaneamente, para que se mantenha unidas as palavras e as 
coisas, mas cuja suposta evidência priva-nos frequentemente de interrogar os modos de constituição e 
as possíveis transformações. Esta «ordem», que não está presente nos «meandros» de Borges, designa 
o princípio de todo conhecimento possível, qual seja o da articulação, no elemento da linguagem, das 
relações entre as coisas. A arqueologia do saber apresenta-se, assim, como esta «história da ordem das 
coisas» (FOUCAULT, 1966, p. 15) que se retira no fundo de uma não-ordem sempre possível. Na outra 
extremidade do prefácio de Les Mots et les choses, Foucault coloca em perspectiva o trabalho arqueoló-
gico que ele completou depois de a Histoire de la folie (1994). Ele propõe nessa ocasião a reconstituição, 
em linhas gerais, de uma trajetória, a que justamente pôde levar a arqueologia «da experiência-limite do 
Outro às formas constitutivas do saber médico, e destas últimas à ordem das coisas e ao pensamento do 
Mesmo» (Ibidem) - a da análise histórica das condições de produção de uma figura da anormalidade (a 
do «louco»), àquela das condições de produção de certa normalidade (a do saber ordenado). Assim, de 
uma arqueologia a outra são consideradas as diferentes maneiras que uma cultura pode se referir a ela 
mesma, de acordo com o que ela imagina-se, negativamente, a partir do limite de uma experiência irre-
dutível (a da loucura), ou positivamente, a partir da ordem constitutiva dos objetos dados ao seu saber. 
Essa alternativa corresponde efetivamente a um deslocamento metodológico que Les Mots et les choses 
deseja estender as consequências: não se trata mais, nesta obra, de analisar a constituição de um saber 

1. Sobre o prefácio das Mots et les choses, fazemos referência à nossa análise em Lire Les Mots et les choses de Michel 
Foucault . Paris: PUF, 2006, p.9-33.
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positivo tal como ele se choca com a irredutibilidade de uma experiência (a experiência da loucura que é 
somente experiência-limite porque ela se situa arqueologicamente no limite de todo saber); trata-se de 
descrever o sistema anônimo das coerções, idêntico a si mesmo em um determinado momento histórico 
(a epistéme), que funda e condiciona o desenvolvimento de saberes positivos (relativos à vida, ao traba-
lho, à linguagem).

 Deve ser possível analisar nas mesmas condições o prefácio da primeira edição da Histoire de 
la folie: «Eu não pude fazer a história desta linguagem» – trata-se da linguagem da psiquiatria que vale 
como um «monólogo da razão sobre a loucura» – «melhor, a arqueologia deste silêncio» (1994, vol. 1, 
p. 60) ao qual o saber psiquiátrico reduziu precisamente a experiência da loucura, ou ainda aquela do 
Naissance de la clinique: «Trata-se neste livro do espaço, da linguagem, da morte; trata-se do olhar» 
(1963, p. V). Cada qual a sua maneira, lírico ou positivo, esses prefácios preenchem, assim, uma função 
de esclarecimento dos objetivos e dos domínios da investigação arqueológica.

2. Como escrevi alguns de meus livros

 Há outros paratextos foucaultianos, todavia, onde o ato prefacial, aproveitando-se dos seus pró-
prios códigos, encontra-se ficcionalizado, e torna-se justamente o lugar de uma interrogação reflexiva so-
bre esta «ideologia espontânea do paratexto» (GENETTE, 1987, p. 411), consistindo-se aí a instituição do 
autor e a conformidade da obra a suas supostas intenções. Reportamo-nos efetivamente a uma famosa 
passagem localizada no final da introdução do livro de L’Archéologie du savoir. Depois de ter lembrado o 
quadro geral de sua investigação (fornecido pela emergência de um novo método de análise histórica), 
Foucault evoca os problemas suscitados por suas obras precedentes (Histoire de la folie, Naissance de la 
clinique, Les mots et les choses) antes de salientar, o que parece mais perturbador, a dimensão aventurei-
ra do seu próprio discurso futuro, um «discurso que percebo tão precário, tão incerto ainda» (FOUCAULT, 
1969, p. 27). Segue, então, separado do resto da introdução e dos seus esclarecimentos teóricos por um 
asterisco, o que poderíamos chamar um suplemento prefacial para a introdução – em referência à no-
menclatura elaborada por Jean-Marie Schaeffer (a respeito de La Phénoménologie de l’esprit) segundo 
a qual «o prefácio vem sempre (logicamente) antes do discurso filosófico, na medida em que ele lhe é 
exterior. Na introdução, é o filosofo quem fala; no prefácio, é o autor do livro» (SCHAEFFER, 1987, p.36), 
ou ainda, se se quiser, o filosofo que se sonha como escritor…

 No trecho em questão da L’Archéologie du savoir (1969), Foucault desenvolve uma posição ori-
ginal e complexa. Ele reivindica a possibilidade, até mesmo a necessidade, para aquele que escreve, de 
nunca ceder à facilidade de uma identidade única, fixada uma vez para todas, e a qual se poderia recon-
duzir a totalidade dos seus discursos como a sua origem constituinte. O tema da descontinuidade histó-
rica, expandido primeiramente contra a perspectiva de uma «função fundadora do sujeito» (FOUCAULT, 
1969, p. 21-2), encontra-se retomado em outro nível, em um dialogo fictício onde o autor (Foucault, 
«eu») desdobra a sua própria fala como para responder antecipadamente à objeção de uma dissemina-
ção dos tipos de escritura e da multiplicação correlata das posições da subjetividade escrevente, incapaz 
de assegurar a síntese do que ela escreve:



A PALO SECO Ano 5, n. 5, Vol. 2, 2013

68

– Você não está seguro do que diz? Você quer novamente mudar, deslocar-se das perguntas 
que te colocam, dizer que as objeções não apontam realmente para o lugar de onde você fala? 
Você se prepara para dizer mais uma vez que nunca foi o que te reprovam de sê-lo? Você já 
prepara a saída que te permitirá, em seu próximo livro, ressurgir em outro lugar e de zombar 
como o faz agora: não, não, eu não estou lá onde você me espia, mas aqui, de onde te olho 
rindo.

Que coisa, você se imagina que eu tomaria a iniciativa de escrever tanto tormento e tanto 
prazer; acredite que aí eu estaria obstinado, com a cabeça baixa, se eu não preparasse – com 
uma mão um pouco febril – o labirinto onde me aventurar, deslocar meu propósito, abrir-lhe 
subterrâneos, enterrá-lo longe dele mesmo, encontrar-lhe saliências que resumem e defor-
mam seu percurso, onde me perder e aparecer finalmente para olhos que eu não teria nunca 
mais de encontrar. Mais de um, como eu sem dúvida, escreve para não ter mais rosto. Não me 
pergunte quem eu sou e não me diga para permanecer o mesmo: é uma moral de estado civil, 
ela rege nossos documentos. Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever (FOUCAULT, 
1969, p. 28).

 Nesse trecho desconcertante, Foucault desloca os desafios temáticos da introdução (relativos a 
uma explicação do procedimento arqueológico como tal) para uma encenação prefacial onde ele inter-
roga a função que ele atribui a sua própria escritura, até mesmo ao trabalho da escritura no seu proce-
dimento filosófico. À injunção que lhe é feita ficticiamente de permanecer o mesmo e de assumir sua 
posição de autor, capaz assim de assumir o conteúdo dos seus livros e de se submeter razoavelmente 
às objeções que eles não deixam de suscitar, a essa injunção ele opõe a postura móvel e inquieta («com 
uma mão um pouco febril»), de um eu escrevendo preocupado em não se identificar demais, ele mesmo, 
com um «autor», privilegiando de preferência uma relação labiríntica com seu próprio pensamento, as-
sim liberado da obrigação de autojustificativa que produz necessariamente a identificação com o “autor”. 
Nesse sentido, tudo se passa como se, no deslocamento sutil que vem se introduzir entre o objetivo da 
introdução e o seu suplemento prefacial, o «eu» tivesse deserdado o «autor», preferindo a aventura da 
escritura à delimitação dessa escritura a um sistema de intenções fechado em sua própria significação.

 Mas aqui aparece um paradoxo ligado especificamente a essa tentativa de desconstrução do au-
tor. Esse paradoxo concentra-se na fórmula citada anteriormente: «Mais de um, como eu sem dúvida, 
escrevem para não ter mais rosto». Essa fórmula explicita de alguma maneira o tema do apagamento 
de si no que ele tem de mais individual – o rosto, ou seja, o eidos do sujeito – na medida em que esse 
desaparecimento está ligado ao próprio movimento da escritura, então à desapropriação que ela implica 
nos seus deslocamentos sucessivos, no seu «jogo» próprio. A identidade do autor, («quem sou eu») não 
resiste, consequentemente, a essa erosão da escritura que, longe de orientar para um centro único de 
perspectivas, produz preferencialmente um descentramento contínuo do eu, seguindo a dinâmica centrí-
fuga do afastamento e da perda. Esse tema genérico do desaparecimento do sujeito que escreve resulta 
para Foucault de certa análise da experiência literária que, via Blanchot, faz referência tanto a Mallarmé 
e à impessoalidade combinada do Livro, como também à Beckett e ao «O que importa quem fala, alguém 
disse o que importa quem fala» – citado na conferência sobre «Qu’est-ce qu’un auteur?» e retomado 
como um topos da crítica literária: «A obra comporta sempre, por assim dizer, a própria morte do autor. 
Somente se escreve para simultaneamente desaparecer» ( 1994, vol. 1, p. 660).
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 É inegável que esse procedimento de apagamento do sujeito não deixa de ser paradoxal na medi-
da em que ele é elaborado na e pela própria escritura, e sobretudo na e por uma escritura em primeira 
pessoa – e na forma de um ato prefacial: sou eu, Foucault, que escrevo para não mais ser mais identifi-
cado a esse nome próprio ao qual, entretanto, fixa-se a singularidade reivindicada de meu pensamento 
e de minha escritura. Em outras palavras, o tema do apagamento de si na própria escritura complica-se 
singularmente a partir do momento que esse auto-apagamento deve se realizar somente se cumprida a 
condição de um determinado desdobramento de si naquela mesma escritura. Existe um «Eu» que escre-
ve e que escreve para apagar, no próprio processo de sua escritura, sua própria presença de «Eu» – para 
suspender, consequentemente, a lógica centrípeta de reapropriação de si na escritura, que implica a 
operação do prefácio identificando a obra ao autor, e o autor à obra.

 Escrever «para não ter mais rosto», seria então a estranha fórmula de um estilo prefacial valen-
do como uma contradição performativa. Essa contradição consiste, nesse caso, em praticar juntos, «ao 
mesmo tempo», um discurso em primeira pessoa e um discurso de onde o autor está ausente, onde a 
evidência de sua «autoridade» (sobre seus próprios pensamentos labirínticos) é de repente suspensa e 
contestada.

 É possível pensar que essa maneira de Foucault de despedir-se de si, em primeira pessoa, não 
somente define seu estilo prefacial: ela atravessa inteiramente o seu trabalho arqueológico e, de algum 
modo, confere-lhe a sua tensão filosófica própria. Efetivamente, segundo o ponto de vista pragmático 
da sua enunciação, a arqueologia se escreve a partir de preocupações subjetivas, como testemunha a 
insistência do «eu» nos paratextos. E ao mesmo tempo, do ponto de vista de seus enunciados, ela tende 
a colocar entre parênteses o sujeito, em todas as suas formas, para fazer aparecer, no seu simples funcio-
namento, as regras anônimas do saber e dos discursos. Isso é particularmente marcante em L’Archéologie 
du savoir, cujo objetivo central consiste em subtrair a analise dos discursos à instância de um sujeito ori-
ginário ou transcendental, mas que guarda, ao mesmo tempo, em seu próprio limiar, a possibilidade de 
enunciar em primeira pessoa as condições escriturais do desaparecimento desse mesmo sujeito.

3. Isto não é um prefácio

 Essa reflexividade paradoxal de um sujeito em vias de desaparecimento aparece ainda no «Prefá-
cio», que acompanha a segunda edição da Histoire de la folie, em 1972. Trata-se desta vez de um prefácio 
ulterior que vem se substituir ao prefácio original, pleno (pleno demais?) das intenções do autor-Fou-
cault: “Eu não quis...; [eu quis] mais” (FOUCAULT, 1994, vol. 1, p. 160). De maneira sintomática, este novo 
prefácio recusa toda função de inauguração discursiva, mas se apresenta de repente em sua dimensão 
ficcional, ao mesmo tempo reflexiva e crítica. Genette analisa muito bem este tipo de prefácio:

O prefácio ficcional, ficção de prefácio, somente exaspera, explorando-o, a sua profunda ten-
dência a um self-consciousness, ao mesmo tempo embaraçante e travessa: brincando com 
o seu embaraço.. Eu me vejo escrever um prefácio – eu me represento vendo-me escrever 
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um prefácio – e me vejo representar-me... Essa reflexão infinita, essa auto-representação em 
espelho, essa encenação, essa comédia da atividade prefacial, que é uma das verdades do pre-
fácio, o prefácio ficcional a leva o seu último acabamento, passando, à sua maneira, do outro 
lado do espelho (GENETTE, 1982, p. 295).

 Na segunda edição da Histoire de la folie, a exacerbação da reflexividade prefacial leva parado-
xalmente a problematizar os efeitos da atribuição do texto (que segue) ao autor, efeitos que o prefácio 
naturalmente e ordinariamente tende a reforçar. “Eu queria que o livro não se desdobrasse neste primei-
ro simulacro dele mesmo que é um prefácio, e que pretende dar sua lei a todos estes que poderão, no 
futuro, ser formados a partir dele (FOUCAULT, 1972, p. 8).

 Por conseguinte, esse paratexto retém a atenção, na medida em que se trata de escrever (em 
primeira pessoa) um «prefácio», a fim de denunciar, no próprio ato de escrever um prefácio («eu gosta-
ria»), esta tendência a relacionar a existência própria dos livros à «monarquia» de seu autor – esse sujei-
to absoluto que pretende assegurar a permanência de sua significação no tempo e, portanto, possuir a 
lei geral de seu desenvolvimento. O autor é, de alguma maneira, despossado de sua autoridade em um 
tipo de texto (paratexto), em que geralmente ele se encontra nele investido. Pelo viés desse simulacro 
das convenções prefaciais e de sua própria postura de sujeito escrevente (emissor do prefácio e autor do 
livro), Foucault convida-nos a refletir, assim – nós leitores, destinatários desse anti-prefácio –, sobre as 
modalidades de produção de seu próprio discurso, na medida em que este não requer nenhuma funda-
ção subjetiva, porém manifesta mais as condições da auto-apagamento, do “enlabirintamento” (como é 
dito no Raymond Roussel) de seu autor.

 Retomemos agora alguns elementos desse texto onde se explicitam de maneira concreta os as-
pectos mais impressionantes do “prefácio ficcional”. O que é, efetivamente, um livro – o que é esse livro, 
intitulado ou reintitulado Histoire de la folie à l’âge classique (o título original era Folie et deraison. His-
toire de la folie à l’âge classique), para o qual seu “autor” compromete-se, mesmo recuando, escrever 
um novo prefácio? De um momento para o outro, Foucault explicita as razões de seu mal-estar e de sua 
inquietude, que estão ligadas à própria natureza do objeto-livro e às condições particulares de sua pro-
dução:

Um livro se produz, acontecimento minúsculo, pequeno objeto manuseável. A partir daí, ele 
é tomado em um jogo incessante de repetições; seus duplos, a seu redor e bem longe dele, 
põem-se a formigar; cada leitura lhe dá, por um momento, um corpo impalpável e único. Frag-
mentos dele mesmo circulam tanto que se fazem valer por ele mesmo, passam por contê-lo 
inteiramente e nos quais lhe acontece de finalmente encontrar refúgio. Os comentários o 
dividem, outros discursos onde ele deve enfim parecer ele mesmo, confessar o que ele recu-
sou dizer, libertar-se do que ele, ruidosamente, fingia ser. A reedição, em outro tempo e em 
outro lugar, é ainda um de seus duplos: nem totalmente engodo, nem totalmente identidade 
(FOUCAULT, 1972, p. 7).

 Nesta passagem, Foucault insiste no fato de a existência de um livro não se referir primeiramente 
à identidade subjetiva daquele que o escreveu, mas sim à dimensão impessoal e objetiva de um «acon-
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tecimento», ou mais, de uma série de acontecimentos, simultaneamente discursivos e não-discursivos 
(leituras, comentários, reedições – em diversos formatos ), nos quais ele é tomado e que determinam 
sua própria transformação em um “ofuscamento de simulacros” proliferando longe de todo princípio 
unificador e de toda lógica do Mesmo. Dessa maneira, escrevem-se livros, segundo Foucault, unicamen-
te para que eles se tornem simulacros deles mesmos (cópias sem modelos, livros sem prefácios), e para 
que, a favor desses desdobramentos sucessivos, ligados ao que Foucault denominava em um artigo sobre 
Blanchot, a “erosão indefinida do fora” (FOUCAULT, 1986, p. 23) (isto é, a força irruptiva e transformado-
ra do acontecimento), sua identidade se perturbe e que no final a necessidade de referi-los a seu autor 
torne-se insignificante. Que importa então quem escreveu A Histoire de la folie, já que no momento que 
a escritura deste livro produz efeitos que valem por eles mesmos fora de toda a referência a uma suposta 
significação essencial e autêntica que eles teriam recoberta e que seria necessário novamente – e enfim 
– descobrir ou revelar.

 Ora, a figura do autor aparece justamente como um recurso possível contra essa proliferação de 
duplos que, no interior do campo do acontecimento produzido pelo livro e seus simulacros, tende ao 
contrário a evacuá-lo. A função tradicional do prefácio consiste até em recolher essa figura da identidade 
original e em impô-la como critério de seleção dos bons e dos maus simulacros. De novo, a escritura de 
Foucault se desdobra para deixar a palavra a esse Autor que pretende unificar as significações e reger o 
sentido do livro tal como ele se produziu e, poder-se-ia dizer, reproduz sem ele:

“Eu sou o autor: olhe meu rosto e meu perfil; eis ao que deverão parecer todas estas figuras 
redobradas que vão circular sob meu nome: as que dele se distanciam não valerão nada; e é 
em função de seu grau de semelhança que poderá julgar o valor das outras. Eu sou o nome, 
a lei, a alma, o segredo, a balança de todos esses duplos”. Assim se escreve o Prefácio, ato 
primeiro pelo qual começa a se estabelecer a monarquia do autor, declaração de tirania [...]. 
Eu sou o monarca das coisas que eu digo e eu mantenho sobre elas uma eminente soberania: 
a da minha intenção e do sentido que eu quis lhes dar (FOUCAULT, 1972, p. 9-10).

 Foucault retoma explicitamente Deleuze nessa análise da redução platônica dos simulacros em 
nome e em proveito da unidade e da identidade de si de um princípio ideal, de um rosto (eidos) ao mes-
mo tempo singular e universal, que restitui todas as diferenças reais produzidas pela existência objetiva 
do livro à um fundamento subjetivo único, a uma lei de expressão unívoca.2 O interesse da genealogia 
fictícia do autor que é proposta aqui por Foucault, como um prefácio (e para justificar que ele não escreva 
verdadeiramente um ou, pelo menos, que ele escreva somente um prefácio sobre a atividade prefacial) 
é de fazer então aparecer que a postura quase transcendental de domínio e de identificação que lhe é 
associada é na realidade apenas uma construção artificial, segunda, até reativa (no sentido de Nietzsche), 
visando bloquear, disfarçando-a, a dinâmica dispersiva própria ao modo de produção do livro. Invertendo 
a perspectiva e restabelecendo os poderes próprios do livro e de seus simulacros contra os pretensos 
direitos do autor, é dessa forma possível reduzir este último a um puro efeito do discurso que é perigoso, 
no entanto tentador, de tomar por sua causa efetiva:

2. Ver em particular «Platon et les simulacres», In: Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p.292-307.
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Eu queria que este objeto-acontecimento, quase imperceptível dentre tantos outros, recopie-
-se, fragmente-se, repita-se, simule-se, desdobre-se, desapareça finalmente, sem que aquele 
a quem aconteceu de produzi-lo, nunca possa reivindicar o direito de ser o seu mestre, de 
impor o que ele queria dizer, nem de dizer o que ele devia ser (FOUCAULT, 1972, p. 8).

 Nessas condições, o desdobramento irônico da contradição performativa objetiva fazer emergir 
certa relação em si que não se refere à postura monárquica do Autor, envolto na suficiência irrisória de 
uma identidade formal, mas que vale antes de tudo como uma ética e uma política da escritura:

[...] eu queria que um livro não se desse, ele mesmo, este estatuto de texto ao qual a peda-
gogia ou a crítica saberão bem reduzi-lo; mas que ele tenha a desenvoltura de se apresentar 
como discurso: ao mesmo tempo batalha e arma, estratégia e choque, luta e troféu ou a 
ferida, circunstâncias e vestígios, encontro irregular e cena repetível (FOUCAULT, 1972, p. 8).

 Desmantelar a posição do autor seria, então, renunciar a se situar com relação a seus livros em 
uma posição de autoridade, de possessão e de domínio: é a posição de relevo que a crítica (literária ou 
filosófica) adota frente aos textos que ela procura interpretar remontando até as intenções do autor pre-
sumido, tais como elas estão assentadas especialmente no seu prefácio.3 Ao contrário, Foucault sugere 
aqui a possibilidade de deixar o livro-discurso produzir seus próprios efeitos de sentido, tão múltiplos 
como inesperados, por que não até contraditórios, sem que nenhum princípio de regulação (autor ou 
leitor) constranja e reduza de antemão a proliferação. Por meio desta oposição entre “texto” e “discurso”, 
reconhece-se a oposição esboçada em 1968 por Barthes em seu artigo “A morte do autor”, entre de um 
lado uma teologia do sentido (que devolve o texto ao seu autor como a seu princípio de autodelimitação) 
e por outro lado, uma anarquia interpretativa que joga com a pluralidade dos egos (o ego que escreve 
o prefácio, o ego que escreveu História da loucura, o ego que se proclama – no prefácio – o Autor deste 
livro) para não deixar a ninguém o cuidado de novamente fechar o livro, ou obra, em sua própria origem.

4. Da morte do autor ao fim da Literatura?

 Remontar a obra ao estatuto de acontecimento equivale dividi-la nela mesma, escavando a tênue 
linha de seu discurso, para fazer aparecer aí todo um espaço de afastamento e de jogo, onde se insinua 
uma possibilidade indefinida de variações. Ao invés de a obra ser condenada a uma origem única (e tam-
bém ao fechamento transcendental do Autor), ela passa a possuir apenas realidades (no plural) nesse 
reflexo que a constitui ao mesmo tempo em que a dispersa.

 É possível pensar que a meditação em primeira pessoa de Foucault sobre o tema do livro-a-
contecimento deve em parte sua inspiração à fábula especulativa intitulada: «Pierre Ménard auteur du 

3. É aqui Derrida quem é manifestamente visado por Foucault, em resposta à polémica levantada pelo primeiro a propósito 
da leitura de Descartes proposta pelo segundo em Folie . Ver « Cogito e história da loucura » (Derrida, L’écriture et la différence, 
Seuil, 1967, p. 51-97).
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Quichotte». Como se sabe, essa ficção interroga a natureza da coisa literária a partir de uma proposição 
aparentemente paradoxal: Pierre Ménard, que Borges apresenta como um poeta simbolista, mediante 
um trabalho obstinado, consegue escrever de forma idêntica certas passagens da obra de Cervantes. Eis 
como se apresenta esta tarefa, à primeira vista, insensata:

Ele não queria compor um outro Quixote – o que é fácil – mas O Quixote. Inútil acrescentar 
que ele jamais considerou uma transcrição mecânica do original; ele não se propunha copiá-
-lo. Sua admirável ambição era de reproduzir algumas páginas que coincidiriam – palavra por 
palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes (BORGES, 1983, p. 45).

 Nota-se o paradoxo. De alguma maneira, esta «reprodução» idêntica desemboca na realização de 
um duplo ponto por ponto conforme a obra original. No entanto, esta última, pelo viés dessa reduplica-
ção, desdobra-se, e na diferença assim instituída entre o idêntico e o semelhante, a obra original encon-
tra-se finalmente como que distanciada dela mesma e limitada a esta franja de diferenciação que molda 
sua identidade. Esta identidade aparece então depender menos do registro da unicidade que daquele da 
pluralidade (das “versões”, das edições, das traduções, das leituras...). Como escreve Blanchot, “na ficção 
de Borges, temos duas obras na identidade da mesma linguagem e, nessa identidade que não é daí uma, 
[nós temos] a fascinante miragem da duplicidade dos possíveis» (1959, p. 140) «O» Quixote reescrito 
e, não importa que que dele se diga, recopiado por Pierre Ménard, é e não é mais, simultaneamente, o 
Quixote de Cervantes. Ou ainda: o Quixote de Ménard é o mesmo que aquele de Cervantes precisamente 
na medida em que ele é outro. Tudo se passa, no fundo, como se essa obra somente revelasse sua identi-
dade através de suas próprias transformações, manifestando especialmente a parte de historicidade e de 
contingencia que nela estão trabalhadas na profundidade, ao invés de marcar somente, definitivamente, 
sua constituição inicial. Em tais condições, a repetição produz efeitos inesperados no texto «original», 
assim diferenciado dele mesmo em virtude de sua retomada que os separa por vários séculos: «O texto 
de Cervantes e o de Ménard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico» 
(Fictions, p. 49). É mais rico na medida em que a repetição abre nele o jogo e o espaço de uma «différen-
ce» (no sentido de Derrida) que o leva a se transformar e a acolher em si igualmente a mudança contínua 
do sentido das palavras. Dessa forma, uma expressão como uma «a verdade, cuja mãe é a história...» 
aparece ora (em Cervantes) como uma simples fórmula retórica, ora como uma «ideia assombrosa» 
(BORGES, 1983, p. 50) e genial (em Ménard), própria para ser retomada em outros contextos fictícios ou 
teóricos que a colocarão novamente à prova de sua reprodução.

 Nota-se ainda que a ficção elaborada por Borges explora uma ideia muito antiga, que remonta 
à época onde, mais que nos dias atuais, a poesia reconhecia mais iniciativa à memória criativa e à per-
formance (oral) de seu enunciador, que não era então nem um simples leitor nem um «gênio» criador, 
porém mais frequentemente um ator.4 A contribuição específica de Borges a essa tradição consiste no 
fato de ele mesmo tê-la utilizado, para constituir uma poética da reprodução valendo como um modelo 
de escritura:5 com vistas à compor seus próprios textos de ficção, por exemplo sua Histoire universelle 

4. Sobre essa tradição, ver também Barthes, « La mort de l’auteur », Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 2002, III, p.40.
5. Ver, sobre este assunto, Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le Seuil, 1982, p.294-297.
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de l’infamie, ele atribui imaginariamente esses textos a outros escritos prévios, que eles supostamente 
tinham de fazer somente a resenha e o resumo – como se eles se produzissem ao reproduzir:

Delírio laborioso e empobrecedor o de compor vastos livros [...]. Procedimento bem melhor, o 
de fingir que esses livros já existem, e deles apresentar um resumo, um comentário (BORGES, 
1983, p. 09-10).

 Esta «prática de hipertextualidade fictícia»6, aqui com valor de procedimento literário, é escla-
recedora, indo além do próprio caso de Borges, pelo efeito de dissociação que ela induz: longe de se 
reconhecer nas intenções do autor – elas mesmas percebidas como um sentido autêntico pelo leitor – as 
obras só se refletem ao se dispersarem, e evocando em virtude dessa dispersão sua distância interior, 
por meio de efeitos de reverberação que parecem não ter nem começo nem fim. Nessas condições, é a 
própria noção da obra original que paga o preço desses desdobramentos e dessa dispersão: o escritor 
aparece sendo tão somente seu próprio plagiador, como se toda a literatura fosse feita de falsificações. 
No fundo, todo estilo poderia se explicar pela elaboração de tal mimetismo: Charles Baudelaire, por 
exemplo, seria este autor que escreve como Charles Baudelaire, isto é, à sua maneira, como se ele não 
fizesse nada além que citar a si mesmo. É precisamente em razão desta conformidade a um modelo 
imaginário que uma obra pertence presumidamente ao seu autor, sendo que este é tão somente uma 
projeção daquele modelo. E essa imagem do autor se esgota, por sua vez, na sua representação que é 
dada através de sua obra: desde o início, ela é desmultiplicada em uma pluralidade de figuras, mais ou 
menos em conformidade com o que se pensa presumidamente constituir o «original».

 Este princípio sugeriu à Borges uma técnica paradoxal de leitura, retomada e amplificada depois 
por Pierre Bayard como uma das modalidades desta crítica intervencionista que ele deseja intensamen-
te.7 Esta técnica funda-se na «regra do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas» (BORGES, 
1983, p. 51-52). É sobre esta indicação revigorante que termina a história de Pierre Ménard:

Esta técnica, com infinitas aplicações, convida-nos a percorrer a Odisseia como se ela fos-
se posterior a Eneida, e o livro O jardim do Centauro, de Madame Henri Bachelier, como se 
ele fosse da madame Henri Bachelier. Esta técnica povoa de aventuras os livros mais sereno. 
Atribuir a Imitação de Jesus Cristo, a Louis-Ferdinand Céline ou a James Joyce, não é renovar 
suficientemente os delicados conselhos espirituais desta obra? (BORGES, 1983, p. 52).

 Para além da ficção engraçada de Borges, é possível considerar a técnica de leitura e de escritura 
que ele apresenta como um convite para se repensar inteiramente sobre própria natureza da obra lite-
rária – até mesmo da própria Literatura. Na realidade, se um texto está sempre face a face dele mesmo 
em uma relação de auto-citação, pode-se dizer que o mesmo se passa no que tange a sua relação com 
outros textos. Nunca se escreve em uma página completamente branca: cada livro contém em si o labi-
rinto de uma biblioteca. E a própria literatura, em seu conjunto, pode então ser pensada como um único 

6. Ibid., p.296.
7. Pierre Bayard, Et si les œuvres changeaient d’auteur?, Paris, Minuit, 2010.
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texto, indefinidamente variado, modulado e transformado, sem que um único de seus estados possa ser 
isolado e fixado definitivamente. Barthes retoma, inteiramente por sua conta, esta perspectiva de uma 
mobilidade e de uma plasticidade textuais inerentes à prática da escritura literária:

[…] um texto não é feito de uma linha de palavras, emanando um sentido único, de alguma 
forma teológico (que seria a « mensagem » do Autor-Deus), mas um espaço com dimensões 
múltiplas onde se combinam e se contestam escrituras variadas, não sendo nenhuma original: 
o texto é um tecido de citações, oriundas de mil centros da cultura. Parecido à Bouvard et Pé-
cuchet, esses eternos copistas, sublimes e cômicos ao mesmo tempo, e cujo profundo ridículo 
designa precisamente a verdade da escritura, o escritor pode tão somente imitar um gesto 
sempre anterior, jamais original (BARTHES, 2002, p. 43).

 Cada livro é em si mesmo uma «obra aberta», então, não um centro único de sentido, mas um 
espaço intertextual de circulação de escrituras e de interpretações possíveis. Escreve-se sobre o escrito, 
ou seja, também por cima: o palimpsesto não deve, então, ser somente considerado como um gênero 
literário, permitindo dar conta da constituição de certas obras, mas ele deve definir a própria essência 
do literário, que coincide com o movimento de sua própria reprodução-dispersão. Nestas condições, o 
texto literário não guarda, por conseguinte, sua forma autêntica por detrás de si, como um tesouro, cuja 
intangibilidade deveria a qualquer custo preservada. Mas sim, ele leva essa forma em frente dele mesmo, 
abrindo o campo de suas próprias modificações, e de sua exuberante proliferação. Dessa maneira, sua 
figura primeira, seu «original», seria apenas o rascunho ou documento, isto é, o anterior do texto. E teria 
aí texto apenas quando estivesse dado início o processo de sua reprodução, instituindo um movimento 
de diferenciação que torna sua «origem» inacessível. 

***

 Tais análises misturam-se às contribuições de Foucault e de Borges a partir de um questionamen-
to comum que gira finalmente ao redor da noção de obra. Eu sugeriria, para concluir que esse questio-
namento me parece dizer respeito tanto à filosofia como à literatura. De fato, não mais que a literatura, 
a filosofia não consiste finalmente em uma coleção de obras inacabadas, produzidas em sequência, e 
em seguida recolhidas definitivamente em um repertório (uma antologia), para ser depois oferecidas 
para o consumo de leitores aos quais seria reservado o direito ou a responsabilidade de garantir a sua 
recepção. Mas exatamente como ela, a filosofia é constituída de «livros futuros» que nestes carregam a 
marca dos seus inacabamentos constitutivos e de sua retomada em novos contextos, onde eles mesmos 
figurarão como novos textos. Poderíamos, assim, até mesmo pensar que a Literatura ou a Filosofia não 
existem como tais; mas o que existe é muito mais o «literário» ou o «filosófico», na medida em que se 
desenvolvem, transformando-se nos seus modos de recepção e sob a forma de corpus em estado de 
permanente reavaliação. O «literário» e o «filosófico», assim considerados, não se referem a uma série 
de coisas acabadas cuja natureza teria apenas de ser recenseada como uma realidade de ordem empí-
rica, mas antes de tudo referem-se a um complexo de processos, articulando entre estes, de maneira 
dinâmica, o trabalho da escritura e do pensamento e o da sua reprodução, independentemente de um 
ideal normativo que tentaria substituir esse movimento incessantemente perseguido pela ilusão de uma 
identidade, de uma estabilidade ou de uma permanência. E é sem duvida, à condição de dividir essa di-
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nâmica transformadora de invenção e reinvenção permanentes, que literatura e filosofia, não somente 
comunicam entre elas (além das clivagens disciplinares) mas nos comunicam o prazer de praticá-las em 
conjunto, sem exclusividade e sem limites.
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Linguagem e imaginação:
a filosofia da literatura nos primeiros escritos de Sartre1

Tárik de Athayde Prata
Departamento de Filosofia/UFPE

 Desde a mais tenra infância, Jean-Paul Sartre (1905-1980) foi estimulado por seu ambiente fa-
miliar a seguir uma carreira intelectual.2 Crescendo na casa de seu avô, o professor de alemão Charles 
Schweitzer, ele foi “preparado desde cedo a tratar o magistério como um sacerdócio e a literatura como 
uma paixão” (SARTRE, 1967, p. 30). Mas foi apenas por volta de 1922, durante a preparação para o con-
curso da École Normale Superieure, que Sartre tomou verdadeiro contato com uma disciplina que iria 
marcar profundamente seus caminhos: a filosofia. Até então, ele tinha alimentado o projeto de uma car-
reira literária,3 mas a partir da leitura do livro Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, de Henri 
Bergson (1859-1941), ele se tornou “um filósofo por fervor e necessidade, compreendendo que tem nas 
mãos um instrumento muito mais poderoso, muito mais útil do que qualquer outra revelação anterior. 
Daí por diante confere, ao que chama de filosofia, uma condição de extrema onipotência” (COHEN-SO-
LAL, 1986, p. 90).4

1. Gostaria de agradecer ao Prof. Dr. Thiago Aquino (Filosofia/UFPE) pela leitura e proveitosa discussão do presente trabalho.
2. “Comecei minha vida como hei de acabá-la, sem dúvida: no meio dos livros. No escritório de meu avô, havia-os por toda 
parte; era proibido espaná-los exceto uma vez por ano antes do reinício das aulas em outubro. Eu ainda não sabia ler e já 
reverenciava essas pedras erigidas: em pé ou inclinadas, apertadas como tijolos nas prateleiras da biblioteca ou nobremente 
espacejadas em aléias de menires, eu sentia que a prosperidade da nossa família delas dependia. Elas se pareciam todas; 
eu foliava num minúsculo santuário, circundado de monumentos atarracados, antigos, que me haviam visto nascer, que me 
veriam morrer e cuja permanência me garantia um futuro tão calmo quanto o passado” (SARTRE, 1967, p. 27).
3. “Primeiro fui escritor, a filosofia veio depois” (Sartre por ele mesmo; 45m 48s). Estes números indicam, respectivamente, o 
minuto e o segundo em que se inicia a passagem citada do filme de Alexandre Astruc e Michel Contat.
4. Essa “onipotência” decorre da abrangência universal que ele atribuía à filosofia nessa época: “Quando fiz o curso de 
filosofia [do professor] Chabrier (...) ela me pareceu o conhecimento do mundo. Havia todas as ciências que pertenciam à 
filosofia; em metodologia, aprendia-se como se constitui uma ciência. E, para mim, do momento em que se sabia como se faz 
matemática, ou as ciências naturais, isso significava que se conheciam todas as ciências naturais e matemáticas; portanto, eu 
pensava que se me especializasse em filosofia apreenderia o mundo inteiro, sobre o qual deveria falar em literatura. Isso me 
dava, digamos, a matéria” (BEAUVOIR & SARTRE, 1982, p. 189-90). “Um escritor tinha de ser um filósofo. A partir do momento 
em que soube o que era a filosofia, parecia-me normal exigir isso de um escritor” (Ibid., p. 191).
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 Porém, é interessante notar que aquilo que Sartre, nessa época, chamava de “filosofia” era algo 
com um caráter bastante específico: “o que eu chamava de ‘filosofia’ ”, frisará depois, “era pura e sim-
plesmente psicologia” (COHEN-SOLAL, 1986, p. 90). A filosofia, assim entendida, se tornou o eixo de seu 
trabalho porque ela aparecia a ele como uma “colaboradora ideal, uma vez que autorizava o acesso si-
multâneo a dois campos de interesse privilegiados: a vida psíquica do escritor em perspectiva; o mundo 
fictício que iria criar” (Ibid., p. 90). Assim, o trabalho filosófico “seria, de certa maneira, uma introdução 
à psicologia e à criação romanesca” (Ibid., p. 104).

 E esse interesse, em certo sentido, psicológico, norteado pela fenomenologia, se materializou 
nos primeiros escritos filosóficos de Sartre, tais como A transcendência do ego, publicado em 1936, o 
Esboço de uma teoria das emoções, publicado em 1939, ou O imaginário: psicologia fenomenológica da 
imaginação, de 1940, e não é nada difícil perceber que, em escritos como esses, o autor lançou as bases 
para uma determinada reflexão filosófica a respeito da literatura, pois a sua investigação fenomenológica 
da consciência (com especial ênfase à consciência em imagem) deu origem a uma concepção de como 
o escritor, através da linguagem, por meio do uso das palavras, pode suscitar em seus leitores o voo da 
imaginação, apelando para que os leitores, livremente, deem existência, com a matéria da sua própria 
subjetividade, ao mundo imaginário que o autor propõe, isto é, para que eles criem, com os movimentos 
de suas próprias consciências, o objeto literário que o autor engendrou.

 No presente trabalho, será feita uma análise desse processo de criação imaginária linguistica-
mente mediada, com o propósito de extrair do texto sartreano uma teoria filosófica da literatura, no 
sentido de uma concepção articulada de como a arte literária se constitui. O termo “primeiros escritos” 
que delineia o recorte histórico do presente trabalho, é usado aqui para designar os textos filosóficos 
publicados por Sartre nas décadas de 1930 e 1940, abrangendo, portanto, os trabalhos imediatamente 
anteriores e posteriores a O ser e o nada, de 1943. Com isso, pretendi acentuar que a análise se restringiu 
ao início da obra de Sartre.

 Não se trata, aqui, de examinar a maneira como o texto literário pode servir de veículo para a 
expressão de ideias filosóficas (procedimento do qual Sartre se distancia em um depoimento, concedido 
em 1972, para o filme Sartre por ele mesmo)5, nem de refletir filosoficamente sobre o mundo e a existên-
cia humana a partir do conteúdo de tais textos (como se pode empreender profundas reflexões filosófi-
cas a partir dos trabalhos de escritores que não possuem especial proximidade com a filosofia enquanto 
disciplina acadêmica, e que não pensavam seus textos artísticos como veículos para ideias filosóficas).

 O objetivo aqui é rastrear, nos escritos de Sartre, uma teoria de como a literatura é produzida por 
seres humanos e, no nível mais fundamental, uma teoria sobre o que é a arte literária, sobre o tipo de 
entidades que essa arte envolve. Para alcançar esse objetivo, será seguido o seguinte percurso: primei-
ramente, será examinado o modo como Sartre entende a função da linguagem na prosa, caracterizada 

5. “Minha vocação veio com Bergson. Eu senti a necessidade de fazer filosofia quando ainda nem sabia qual era a relação 
entre filosofia e literatura. Logo escrevi ‘A Lenda da Verdade’, que foi uma tentativa de estabelecer uma relação entre as 
duas coisas. A filosofia aparecia então de forma literária em meus livros, eu me exprimia literariamente, coisa que mais tarde 
mudou completamente. A filosofia não pode se exprimir literariamente, ela deve falar do conceito com sua própria linguagem 
técnica” (Sartre por ele mesmo, 46m 03s).
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pelo processo da significação, no qual a consciência6 (enquanto intencionalidade) se dirige para objetos 
e estados de coisas no mundo transcendente a ela, através da mediação dos signos, que guiam os mo-
vimentos da consciência. Em seguida, será discutido o modo como, através dos signos, o escritor apela 
para que os leitores, no gozo de sua liberdade, completem a criação da obra de arte por meio de sua 
própria vivência imaginária. Também será comentado como essa influência (livremente consentida) do 
autor sobre a subjetividade do leitor, aliada ao caráter pragmático da linguagem, permite que a literatura 
seja um possível meio de transformação da realidade que ela desvenda.

A arte das significações

 Logo de saída, Sartre rejeita a concepção, em voga em sua época, segundo a qual as diferentes 
formas de arte formam uma totalidade de empreendimentos paralelos, de tal modo que, por exemplo, 
uma teoria da literatura, para ser sustentável, deve ser aplicável às outras artes, como a música. Para ele, 
porém, esse paralelismo não existe, pois, no que diz respeito às artes, “não é apenas a forma que diferen-
cia, mas também a matéria; uma coisa é trabalhar com sons e cores, outra é expressar-se com palavras” 
(SARTRE, 2004, p. 10).

 Ao se pronunciar sobre o tipo de existência da obra de arte, Sartre afirma que ela é “um irreal” 
(1996, p. 245), algo que não pode ser apreendido por uma consciência realizante (isto é, uma consciên-
cia que coloca o seu objeto como existente), tal como é a consciência perceptiva, mas que só pode ser 
apreendido por uma consciência que nega o real, articulando-se, por essa negação, como consciência 
imaginante.7

 A obra de arte é um ente imaginário, ao qual o artista confere uma certa objetividade, criando 
para ele, com uma certa matéria, um analogon através do qual outras consciências poderão apreender 
aquela mesma entidade irreal, ou seja, uma escultura de mármore, as manchas de tinta a óleo lançadas 
sobre a tela, os sons produzidos pelos instrumentos de uma orquestra, tudo isso são, em certo sentido, 
apenas veículos, que nos permitem ter acesso à obra de arte propriamente dita. Se ela não se torna real, 
pelo menos se torna objetiva, no sentido de poder ser apreendido por muitos, através do seu análogo 
material (cf. SARTRE, 1996, p. 246).

 Mas a natureza da matéria usada varia em cada tipo de arte, e isso tem consequências sobre o 
modo como esses tipos se diferenciam entre si. De acordo com Sartre, a atividade do pintor não é gerar 

6. É importante ter em vista que Sartre não utiliza o termo “consciência” para designar uma suposta esfera misteriosa de 
interioridade, mas sim para designar as diferentes estruturas psíquicas que se manifestam como consciência de algo. Nas 
palavras do autor: “Usaremos o termo ‘consciência’ não para designar a mônada e o conjunto de suas estruturas psíquicas, 
mas sim para nomear cada uma dessas estruturas em sua particularidade concreta. Falaremos, portanto, de consciência da 
imagem, de consciência perceptiva, etc.” (1996, p. 13, grifo meu).
7. De acordo com Sartre, uma das características essenciais da imagem é que ela põe seu objeto intencional como um nada: 
“O objeto intencional da consciência imaginante tem isto de particular: que ele não está aí e é posto como tal, ou que ele não 
existe e que é colocado como inexistente, ou, ainda, que não é colocado de modo algum.” (SARTRE, 1996, p. 27).
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signos sobre a tela, mas sim criar coisas. Usando cores, formas, texturas, ele produz um objeto físico que 
serve de análogo para um objeto imaginário (cf. SARTRE, 2004, p. 10-11).

 Sartre caracteriza a imagem, em sua feição extremamente geral, como “um ato que visa em sua 
corporeidade um objeto ausente ou inexistente, através de um conteúdo físico ou psíquico que não se 
dá em si mesmo, mas a título de ‘representante analógico’ do objeto visado.” (1996, p. 37). Nesse senti-
do, no livro O imaginário, ele distingue entre imagens cuja matéria é emprestada do mundo das coisas 
(como ilustrações, fotos, caricaturas, etc.) e imagens cuja matéria é emprestada do mundo mental (como 
a consciência de movimentos, sentimentos, etc.).

 O artista plástico cria um objeto imaginário organizando seus conteúdos psíquicos8 de modo a 
usa-los como representantes de entes que não estão dados na realidade, e estabelece um acesso “ob-
jetivo” a esse objeto imaginário através de um análogo material, que ele cria com sua destreza no uso 
dos pincéis, ou na criação de formas na pedra, no aço ou na madeira, análogo que permitirá que outras 
pessoas recriem o objeto imaginário com os seus próprios conteúdos psíquicos.

 Mas o ponto central para o que está sendo agora discutido é que esse tipo de representação, atra-
vés de formas, cores, texturas, etc., não está imediatamente conectada com a dimensão do significado. 
Um pintor, por exemplo, pode pintar uma casa sobre a tela, mas as manchas de tinta habilmente molda-
das por ele não são um signo da casa, mas sim um análogo material de um objeto imaginário. É por isso 
que, na visão de Sartre:

O escritor pode dirigir o leitor e, se descreve um casebre, mostrar nele o símbolo das injustiças 
sociais, provocar nossa indignação. Já o pintor é mudo: ele nos apresenta um casebre, só isso; 
você pode ver nele o que quiser. Essa choupana nunca será o símbolo da miséria; para isso 
seria preciso que ela fosse signo, mas ela é coisa. (2004, p. 12).

 Ao pintar uma casa, ou um operário (um ser determinado, que existe como coisa sobre a tela, 
análoga a uma coisa imaginária) o pintor não pode nos dizer nada de específico, pois podemos ter uma 
infinidade de pensamentos contraditórios sobre esse operário ou essa casa, “Todos os pensamentos, 
todos os sentimentos estão ali, aglutinados sobre a tela, em indiferenciação profunda; cabe a você esco-
lher.” (2004, p. 12).

 Do mesmo modo, no caso da música, o que alguém poderia chamar de o “significado” de uma 
melodia nada mais é do que ela própria, já que as paixões do músico ao compor aquela sequência de no-

8. A expressão “conteúdos psíquicos” me parece um pouco problemática, na medida em que ela pode sugerir a ideia da 
consciência como um espaço, povoado pelos simulacros das coisas exteriores (cf. SARTRE, 1978, p. 36-37), ideia enfaticamente 
rejeitada por Sartre. Tomando o exemplo de alguém que imaginasse uma cadeira, o autor esclarece: “A cadeira não está 
jamais na consciência. Nem mesmo como imagem, não se trata de um simulacro da cadeira que penetra imediatamente na 
consciência e não tem nenhuma relação ‘extrínseca’ com a cadeira existente; trata-se de um certo tipo de consciência, isto 
é, de uma organização sintética que se relaciona diretamente com a cadeira existente e cuja essência íntima é precisamente 
relacionar-se de tal e tal maneira à cadeira existente.” (SARTRE, 1996, p. 19) Porém, utilizo essa expressão, primeiramente, 
porque o próprio Sartre faz uso dela (cf. SARTRE, 1996, p. 79), e, além disso, porque a expressão sugere algo que não é da 
mesma natureza das coisas materiais (usadas nas representações das artes plásticas), mas sim que é uma manifestação de 
consciência.
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tas se incorporam e desaparecem nela, de modo que a melodia “estará sempre além ou aquém de tudo 
o que se possa dizer a seu respeito” (SARTRE, 2004, p. 11).

 Na visão de Sartre, mesmo uma forma de arte linguística como a poesia se diferencia radical-
mente da literatura em prosa, pois a poesia não é, propriamente falando, um uso da linguagem, no qual 
os signos seriam meios, instrumentos, para se alcançar algo outro, mas sim, na verdade, um voltar-se 
sobre os próprios signos, em virtude do qual estes se mostram como imagens das coisas. É por isso que 
“a poesia está lado a lado com a pintura, a escultura, a música” (Ibid., p. 13), pois “o poeta se detém nas 
palavras, como o pintor nas cores ou o músico nos sons” (Ibid., p. 14).

 Já no caso da prosa, temos a linguagem como um meio, como um instrumento, um complexo 
mecanismo voltado para as coisas do mundo, e à serviço das nossas ações. Sartre enfatiza fortemente a 
natureza, em certo sentido, pragmática da linguagem em prosa, no sentido de algo que se integra no âm-
bito das ações humanas no mundo.9 Sem meias palavras, o filósofo afirma: “A fala é um dado momento 
particular da ação e não se compreende fora dela” (2004, p. 19); “falar é agir” (Ibid., p. 20).

 Em nosso agir no mundo, empunhamos instrumentos para satisfazer nossas necessidades e pro-
pósitos, muitas vezes sem sequer nos darmos conta de que instrumento exatamente se tratava, já que 
nossa atenção estava voltada para nossos objetivos exteriores. No entender de Sartre:

Assim é a linguagem: ela é nossa carapaça e nossas antenas, protege-nos contra os outros e in-
forma-nos a respeito deles, é um prolongamento dos nossos sentidos. Estamos na linguagem 
como em nosso corpo; nós a sentimos espontaneamente ultrapassando-a em direção a outros 
fins, tal como sentimos nossas mãos e nossos pés; percebemos a linguagem quando é outro 
que a emprega, assim como percebemos os membros alheios (2004, p. 19).

 A escrita em prosa é um prolongamento de nossas ações, é uma forma extremamente sofisticada 
que nós, seres humanos, dispomos para efetivá-las.10 Portanto, faz todo o sentido perguntar a aquele que 
se serve da prosa: qual a finalidade de sua escrita? Em qual empreendimento você se lançou ao escrever? 
(cf. Ibid., p. 19). E a natureza pragmática da linguagem implica que ela não é como um vento que apenas 
corre sobre a superfície das coisas, mas sim algo que as altera, que transforma as coisas que nomeia (cf. 
Ibid., p. 20), o que abre margem para a literatura engajada defendida por Sartre (cf. o final da próxima 
seção).

9. É curioso que, em certa passagem, as ideias de Sartre sobre a linguagem mostram uma similaridade com a célebre e 
influente Teoria dos atos de fala, iniciada por John L. Austin (1911-1960) e desenvolvida por John R. Searle (1932-), uma vez 
que Sartre apresenta a linguagem como o palco de determinados tipos de atos essencialmente entrelaçados com a dimensão 
do significado: “o escritor é um falador; designa, demonstra, ordena, recusa, interpela, suplica, insulta, persuade, insinua” 
(2004, p. 18). Vemos aqui uma lista de atos que estão entre aqueles discutidos por Austin e por Searle. Mas, naturalmente, 
essa similaridade não pode ser devida a uma influência direta, pois How to do Things with Words, de Austin, só foi publicado 
postumamente em 1962, e Speech Acts, de Searle só veio a público em 1969. A primeira edição de O que é a literatura? data 
de 1948.
10. Nesse sentido, de acordo com Sartre: “a prosa é utilitária por essência; eu definiria de bom grado o prosador como 
um homem que se serve das palavras. Monsieur Jordan fazia prosa para pedir seus chinelos, e Hitler para declarar guerra à 
Polônia.” (SARTRE, 2004, p. 18).
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 A diferença entre a literatura em prosa (baseada em significações) e outras formas de arte (por 
exemplo, baseadas em imagens materiais) é que o escritor, usando os signos como instrumentos, conse-
gue transmitir representações extremamente refinadas das coisas, pessoas e situações que ele imagina, 
de modo a conseguir guiar a imaginação do leitor de forma mais precisa, comunicar-se com ele de ma-
neira mais detalhada, conseguindo suscitar nele imagens, sentimentos ou interpretações mais definidas 
acerca das coisas (por mais que sua leitura dos signos seja livre, portanto não previsível). Enquanto um 
instrumento de representação altamente complexo, inserido no domínio de nossas ações, a linguagem 
permite uma representação muito mais apurada do que as imagens materiais.

 Mas como funciona, de fato, esse sofisticado instrumento que é a linguagem? Sartre afirma que a 
prosa é, antes de mais nada, uma atitude do espírito, que se dá quando “nosso olhar atravessa a palavra 
como o sol ao vidro.” (Ibid., p. 19). Se o poeta se detém sobre as palavras, considerando-as como coisas, 
o prosador atravessa os signos, para visar as coisas por eles significadas (cf. SARTRE, 2004, p. 13). O que 
importa a respeito das palavras é se elas funcionam adequadamente como designações de objetos. De 
acordo com Sartre: “Não se trata de saber se elas agradam ou desagradam por si próprias, mas sim se 
indicam corretamente determinada coisa do mundo, ou determinada noção” (SARTRE, 2004, p. 18).

 Nesse sentido, é essencial ter em vista que Sartre vê a linguagem como algo que se articula com a 
consciência, concebida por ele como um perpétuo movimento rumo ao que está para além dela própria. 
As palavras da linguagem são como instrumentos que direcionam esse movimento, apontando para algo 
transcendente. Em um pequeno texto sobre a noção de Intencionalidade de Edmund Husserl (1859-
1938), sua maior influência filosófica no início da carreira, Sartre escreve que:

A consciência é pura, ela é clara como um grande vento, não há nada nela, salvo um movi-
mento para fugir de si, um deslizamento para fora de si; se, pela impossibilidade, vós entrares 
“numa” consciência, vós seríeis agarrado por um turbilhão e rejeitado para fora, perto da 
árvore, na plena poeira, pois a consciência não tem “dentro”; ela não é nada senão o fora dela 
mesma e é essa recusa absoluta, essa recusa de ser substância que a constitui como consciên-
cia (SARTRE, 2005, p. 106).

 “Intencionalidade” é, justamente, o termo usado em filosofia, segundo Franz Brentano (1838-
1917) desde a idade média, para designar a característica dos fenômenos psíquicos de serem relaciona-
dos, dirigidos a algo.11 É importante ressaltar que o termo “Intencionalidade” não se refere apenas às 
intenções no sentido corriqueiro da palavra (quando, por exemplo, afirmo ter a intenção de ir ao cinema 
ou de comprar uma capa para o sofá). Intencionalidade vem do latim intentio, substantivo construído a 
partir do verbo intendere, que significa “visar”, como quando se procura atingir um alvo com o arco e a 

11. Em uma famosa passagem de A psicologia do ponto de vista empírico (1874) Brentano escreveu: “Todo fenômeno psíquico 
é caracterizado por aquilo que os escolásticos da idade média denominaram o ‘existir em’ [Inexistenz] intencional (...), o que 
nós denominaríamos, embora não com expressões totalmente precisas, a relação a um conteúdo [Inhalt], a direção a um 
objeto [Objekt] (com o que não se deve entender aqui uma realidade), ou a objetividade [Gegenständlichkeit] imanente. Todo 
fenômeno psíquico contem em si algo como objeto, embora não todos do mesmo modo.” (1924, p. 124-5). De acordo com 
Ansgar Beckermann (2001, p. 267) o termo “Inexistenz” é usado por Brentano no sentido de “estar contido” [Enthaltensein] 
e não no sentido de “não-existência”.
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flecha (cf. MASLIN, 2009, p. 23). A partir desse sentido geral de visar algo que está para além, se estabe-
lece o sentido de “Intencionalidade” como uma característica de todos os fenômenos psíquicos que são 
a respeito de algo.

 Segundo Sartre, Husserl denominava de “Intencionalidade”: “Essa necessidade da consciência de 
existir como consciência de outra coisa que ela” (SARTRE, 2005, p. 106). Sartre descreve a consciência, 
enquanto Intencionalidade, como “uma série unida de manifestações que nos arrancam de nós mesmos, 
(...) que nos lançam (...) para além delas, na poeira seca do mundo, sobre a terra rude, entre as coisas” 
(SARTRE, 2005, p. 106).

 E é exatamente nesse processo que a linguagem se insere, pois, como coloca Sartre, as palavras 
servem, para aquele que faz uso da prosa, “de indicadores que o lancem para fora de si mesmo, no meio 
das coisas” (SARTRE, 2004, p. 14). “A palavra (...) arranca o prosador de si mesmo e o lança no meio do 
mundo” (Ibid., p. 15). Mesmo que a matéria do signo seja completamente indiferente ao objeto signifi-
cado (como os traços pretos que povoam esta folha de papel não tem nenhuma relação imediata com 
as coisas que eles designam, quando são usados linguisticamente), há um vínculo entre eles fixado pela 
convenção e reforçado pelo hábito, sem o qual uma palavra não poderia motivar nenhuma atitude da 
nossa consciência (cf. SARTRE, 1996, p. 39). De todo modo, o que realmente importa é o voltar-se da 
consciência para um objeto, pois “a palavra é apenas uma baliza; apresenta-se, desperta uma significa-
ção, e essa significação não volta nunca sobre ela própria, mas avança para a coisa e deixa cair a palavra” 
(SARTRE, 1996, p. 40).

 Se no caso de uma imagem material (como uma pintura ou uma escultura) há uma semelhança 
que nos solicita a tomar essa imagem como representante de certo objeto (cf. SARTRE, 1996, p. 39), no 
caso dos signos linguísticos temos um vínculo baseado na simples convenção, que solicita a consciência 
a se direcionar para o objeto significado. Assim, da mesma maneira que certas formas esculpidas no 
mármore podem, por exemplo, servir de analogon de um belo corpo feminino, moldado na imaginação 
do artista, sequências de signos podem ser usadas como analoga de coisas, pessoas e situações irreais, 
suscitando (através do vínculo da convenção) consciências imaginantes no leitor, que se direcionam para 
aquelas entidades imaginadas pelo autor.

 Através das palavras, que, de uma certa maneira, guiam as manifestações da consciência dos 
leitores, suscitam neles imagens, de pessoas e coisas fictícias, de fatos e circunstâncias criadas, o autor 
se vincula a eles, fazendo dos leitores seus colaboradores na criação do que Sartre chama de “o objeto 
literário”.

A criação do objeto literário

 Escrever é, sob certo ponto de vista, produzir signos que, se não forem apreendidos por uma 
consciência, permanecem mortos sobre o papel. Mas, no caso da escrita literária, não haveria nenhum 
sentido se a leitura fosse feita apenas pelo próprio escritor, pois ele, enquanto criador daquelas sequências 
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de signos, não poderia ter com o texto o distanciamento que possibilitaria o efetivo surgimento do seu 
sentido literário. De acordo com Sartre, a leitura implica previsão e espera, envolve tentativas de antever 
o sentido das frases antes de terminar de lê-las, antever os rumos da narrativa, sem a espera, sem o 
desconhecimento do que virá, não há objetividade, não há a sensação de que a obra é “inesgotável 
e opaca, como as coisas” (SARTRE, 2004, p. 39),12 por isso, o escritor, ao ler, o próprio texto, pode até 
avaliar o efeito que as palavras terão sobre os outros, mas não pode senti-lo (cf. SARTRE, 2004, p. 36). O 
escritor, na leitura do seu próprio texto, só encontraria “o seu saber, a sua vontade, os seus projetos, em 
suma, a si mesmo” (Ibid., p. 36), o que tornaria o gesto da escrita algo abstrato, supérfluo, inútil. Para que 
possa existir uma leitura autêntica, capaz de despertar consciências imaginantes que, de algum modo, 
evocam a opacidade das coisas, é preciso que o leitor seja uma outra pessoa, que não o escritor. É por 
isso que, na visão de Sartre:

A operação de escrever implica a de ler como seu correlativo dialético, e esses dois atos co-
nexos necessitam de dois agentes distintos. É o esforço conjugado do autor com o leitor que 
fará surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra do espírito. Só existe arte por e para 
outrem (2004, p. 37).

 Se a criação é uma atividade essencialmente livre, que escapa ao simples desdobramento do 
dado e põe o novo13, a leitura também implica liberdade, pois ela também é, de certo modo, um ato de 
criação. Ler é dar vida aos signos, que estavam lá, inertes sobre o papel, e através das indicações deles, 
recriar, com a atividade da própria consciência, os objetos imaginários que o autor produziu. É nesse 
sentido que, de acordo com Sartre: “O objeto literário é um estranho pião, que só existe em movimento. 
Para fazê-lo surgir é necessário um ato concreto que se chama leitura, e ele só dura enquanto essa leitura 
durar. Fora daí há apenas traços negros sobre o papel” (SARTRE, 2004, p. 35).

 Da mesma maneira como o pintor ou o escultor se utilizam de coisas materiais (tintas, pedra, 
madeira, etc.) para criar um analogon de um objeto imaginário, o escritor se utiliza dos signos (não 
como coisas materiais que eles são, mas como veículos de uma intenção significante) para criar um tipo 
peculiar de analogon dos objetos de sua imaginação. Nas palavras de Sartre: “o romancista, o poeta, o 

12. Aqui, certamente, Sartre está fazendo uma referência implícita à sua noção de ser em-si, o modo de ser das presenças 
inertes que podemos simplesmente constatar (cf. SARTRE, 1978a, p. 35). No livro O ser e o nada, publicado em 1943, ele escreve 
acerca de um objeto comum: “A existência da mesa, de fato, é um centro de opacidade para a consciência; seria necessário um 
processo infinito para inventariar o conteúdo total de uma coisa.” (SARTRE, 1997, p. 22). Já no livro O imaginário, publicado 
em 1940, ele afirma: “No mundo da percepção, nenhuma ‘coisa’ pode aparecer sem que mantenha com as outras coisas 
uma infinidade de relações. Mais ainda, é essa infinidade de relações – e, ao mesmo tempo, também a infinidade de relações 
que seus elementos sustentam entre si – que constitui a própria essência de uma coisa. Daí algo de excessivo no mundo das 
‘coisas’: a cada instante, há sempre infinitamente mais do que o que podemos ver; para esgotar a riqueza de minha percepção 
atual, seria necessário um tempo infinito.” (SARTRE, 1996, p. 22).
13. A temática do imaginário teve grande importância no surgimento da convicção de Sartre a respeito da liberdade, como 
mostra a seguinte declaração: “Acho que, naquela época, eu pensava muito em termos de imagem e achava que tinha de fazer 
algo com isso. Eu achava que sensação não é o mesmo que imagem. Isso está ligado à liberdade da consciência, pois, quando 
a consciência imagina ela se descola do real para procurar algo que não está lá, ou nem existe. Essa passagem ao imaginário 
também me fez compreender o que é a liberdade. Nós perguntamos a alguém: ‘Cadê o seu amigo Pierre?’. Ele está em Berlim, 
por exemplo, e a pessoa se desloca para lá em pensamento. Isso o determinismo não pode explicar. O determinismo não 
chega até o imaginário, só a fatos.” (Sartre por ele mesmo, 41m 56s).
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dramaturgo constituem através dos analoga verbais um objeto irreal” (1996, p. 248). Mas esses analoga 
linguísticos não funcionam por si mesmos e, como vimos acima, não funcionariam adequadamente se 
fossem apreendidos apenas pela consciência do próprio autor. É preciso que venham os leitores para que 
o trabalho possa se completar.14

 Ao escrever o texto literário, o autor articula um apelo aos seus leitores, para que eles invistam os 
esforços de suas consciências na recriação das pessoas, coisas e situações que ele criou com os esforços 
da sua, um apelo para que os leitores, seguindo os indícios das balizas deixadas pelo autor (as palavras) 
dê um certo rumo aos movimentos de sua imaginação, e invista seus próprios saberes, suas próprias 
emoções, na criação daquele cenário imaginário. É por isso que, de acordo com Sartre, em suma: 

A leitura é criação dirigida. De fato (...) o objeto literário não tem outra substância a não ser 
a subjetividade do leitor: a espera de Raskolnikoff é a minha espera, que eu empresto a ele; 
sem essa impaciência do leitor não restariam senão signos esmaecidos; seu ódio contra o juiz 
que o está interrogando é o meu ódio, solicitado, captado pelos signos, e o próprio juiz não 
existiria sem o ódio que sinto por ele através de Raskolnikoff; é esse ódio que o anima, é a sua 
própria carne (2004, p. 38).

 De acordo com Sartre, as palavras do texto literário funcionam como “armadilhas” que suscitam 
nossos sentimentos, encaminhando-os para a transcendência (isto é, encaminhando-os para além da 
consciência). Elas dão nome e forma para nossos afetos, atribuindo-os “a uma personagem imaginária 
que se incumbe de vivê-las por nós e que tem como única substância essas paixões emprestadas” (2004, 
p. 39).

 A espera, a impaciência, assim como o ódio, suscitados, por exemplo, pelo livro Crime e castigo de 
Dostoiévski (onde aparece a personagem Raskolnikoff) são, justamente, atos intencionais, manifestações 
conscientes dirigidas para a transcendência, manifestações que o texto conduz para sínteses de consci-
ência em imagem.

 Se não há um mundo das imagens separado do mundo dos objetos, já que os dois mundos são 
constituídos pelos mesmos elementos, temos a criação de um mundo imaginário a partir de uma mudan-
ça de atitude da consciência, neste caso, na atitude em relação a certas manifestações de consciência, 
que passam a funcionar como imagens dos seres irreais da obra de arte literária, uma mudança suscitada 
pelas significações que compõem o texto.15

14. “Pelo menos eu, claro que nem todos os escritores, mas Simone e eu escrevemos para as pessoas. Não para lhes fazer um 
benefício nem para lhes revelar algum segredo, mas nós queremos nos comunicar com elas. Para nós, nossos livros só tem 
valor se forem lidos. Nós consideramos, já há muito tempo, a literatura como um fenômeno duplo, dual. Há o autor, a quem 
chamamos de escritor, e o leitor. Os dois reunidos fazem a obra. Mas é preciso que o leitor a faça.” (Sartre por ele mesmo, 1h 
15 m 27s).
15. “Não se pode estudar à parte a imagem mental. Não há um mundo das imagens e um mundo dos objetos. Mas todo 
objeto, quer se apresente à percepção, quer apareça em sentido íntimo, é suscetível de funcionar como realidade presente 
ou como imagem, segundo o centro de referência escolhido. Os dois mundos, o imaginário e o real, são constituídos pelos 
mesmos objetos; só variam os agrupamentos e a  interpretação desses objetos. O que define o mundo imaginário tanto 
quanto o universo real é uma atitude da consciência” (SARTRE, 1996, p. 37).
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 E esse é um processo que implica a liberdade, pois uma vez que os signos são como instrumentos, 
que não tem atividade fora de seu uso por consciências significadoras, e uma vez que o autor é incapaz 
de, a partir do texto que ele próprio escreveu, criar objetos imaginários que se manifestem com a opa-
cidade e a objetividade das coisas reais, o surgimento da obra de arte literária é algo novo, que não se 
explica a partir de dados anteriores (na consciência do autor ou sobre as folhas de papel), pois ela é uma 
criação (do leitor) dirigida (pelo autor), que “é operada pela liberdade do leitor, naquilo que essa liberda-
de tem de mais puro. Assim, o escritor apela à liberdade do leitor para que esta colabore na produção de 
sua obra.” (SARTRE, 2004, p. 39).16 Por outro lado, ao solicitar a liberdade dos leitores, o autor exige que 
estes reconheçam a sua liberdade criadora, e a solicitem pela leitura (cf. SARTRE, 2004, p. 43).

 Nesse jogo de liberdades, do autor e dos leitores, que envolve a criação do objeto literário, bem 
como no aspecto essencialmente pragmático da linguagem em prosa, que oferece uma grande multipli-
cidade de meios para a efetivação de nossos propósitos, Sartre vê os fundamentos do caráter engajado 
da literatura, na medida em que, através do que escreve (mas também, eventualmente, através do que 
deixa de escrever)17 o autor apresenta aos seus leitores uma determinada imagem da realidade, que 
pode transformar a maneira como seus leitores veem o mundo. Segundo Sartre “o escritor ‘engajado’ 
sabe que a palavra é ação: sabe que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão tencionando 
mudar” (Ibid., p. 20). Justamente a natureza pragmática da linguagem, seu caráter de algo que se faz nos 
empreendimentos humanos, implica que ela transforma as coisas por ela significadas. De acordo com o 
filósofo:

Falar é agir, uma coisa nomeada não é mais inteiramente a mesma, perdeu a sua inocência. 
Nomeando a conduta de um indivíduo, nós a revelamos a ele; ele se vê. E como ao mesmo 
tempo a nomeamos para todos os outros, no momento em que ele se vê, sabe que está sendo 
visto (SARTRE, 2004, p. 20).

 Portanto, se o escritor revela para uma pessoa a conduta dela, através da linguagem em prosa, tal 
conduta passa para o domínio do que é publicamente acessível. Sendo assim, como se poderia esperar 
que a pessoa continuasse agindo da mesma maneira? O escritor pode engajar-se no mundo e abandonar 
a ilusão de que é possível fazer uma imagem imparcial da sociedade e da condição humana. Pelo con-
trário, o escritor deve: “desvendar o mundo e especialmente o homem para os outros homens, a fim de 
que estes assumam em face do objeto, assim posto a nu, a sua inteira responsabilidade” (SARTRE, 2004, 
p. 21).

16. Nesse sentido, o filósofo afirma que “a leitura é um exercício de generosidade; e aquilo que o escritor pede ao leitor 
não é a aplicação de uma liberdade abstrata, mas a doação de toda a sua pessoa, com suas paixões, suas prevenções, suas 
simpatias, seu temperamento sexual, sua escala de valores. Somente essa pessoa se entregará com generosidade; a liberdade 
a atravessa de lado a lado e vem transformar as massas mais obscuras da sua sensibilidade.” (SARTRE, 2004, p. 42).
17. Na visão de Sartre, o próprio silêncio “é um momento da linguagem; calar-se não é ficar mudo, é recusar-se a falar – logo, 
ainda é falar. Portanto, se um escritor decidiu calar-se diante de determinado aspecto do mundo, ou, como diz uma locução 
corrente, particularmente expressiva, decidiu deixar passar em silêncio, é legítimo propor-lhe uma (...) questão: por que você 
falou disso e não daquilo, e já que você fala para mudar, por que deseja mudar isso e não aquilo?” (2004, p. 22).



A PALO SECO Ano 5, n. 5, Vol. 2, 2013

88

 Porém, uma vez que o viés adotado no presente trabalho é examinar a concepção de Sartre sobre 
a literatura em conexão com sua filosofia da consciência, esse interessante aspecto de sua teoria não foi 
o foco de minhas análises.

Considerações finais

 Nas reflexões de Sartre a respeito da literatura, da linguagem literária e da consciência enquan-
to intencionalidade, encontramos elementos que permitem reconstituir uma interessante perspectiva 
filosófica a respeito do fazer literário. Conforme anunciado na introdução, a concepção filosófica da lite-
ratura que pretendi rastrear no texto de Sartre tem a ver com o modo como a arte literária se constitui, 
enquanto atividade humana e, em última instância enquanto fenômeno do mundo.

 Enquanto atividade, trata-se de uma arte que se apoia no complexo instrumental de nossa lin-
guagem, sendo assim capaz de guiar os movimentos das consciências dos leitores de modo altamente 
refinado, detalhado, podendo, dessa maneira, transmitir acuradamente as imagens produzidas pelo au-
tor acerca da realidade, deixando transparecer as interpretações dele acerca do mundo. Nesse sentido, 
a arte literária se integra com naturalidade em certos empreendimentos, sejam de manutenção ou de 
transformação da realidade humana.

 Enquanto fenômeno, a arte literária tem o modo de ser da consciência, ela existe enquanto uma 
determinada forma de articulação das consciências dos autores e leitores. Isso permite compreender o 
que Sartre tem em vista quando afirma que a obra de arte é um irreal. Ao dizer isso, ele não está atribuin-
do à obra um modo de ser meta-empírico, distinto da existência espaço-temporal, mas considerando-a 
como algo que só existe como correlato de uma certa atitude da consciência. Tomando como exemplo 
um quadro pintado por um artista, ele escreve:

O que se manifesta simplesmente através dele é um conjunto irreal de coisas novas, de obje-
tos que nunca vi nem verei jamais, mas que não deixam de ser objetos irreais, objetos que não 
existem no quadro nem em parte alguma no mundo, mas que se manifestam através da tela e 
que se apoderam dela como numa espécie de possessão (SARTRE, 1996, p. 248).

 Tal possessão, no meu modo de entender, é operada pela manifestação da consciência como 
imagem. A tela, com sua existência real, nos oferece uma maneira de apreender objetos irreais: constitu-
ímos, através da tela, um objeto imaginário, um objeto que é apreendido (enquanto algo irreal) por uma 
consciência imaginante.

 Do mesmo modo, na leitura de um romance, assim como na experiência do teatro, uma certa ma-
nifestação de consciência (a consciência imaginante) faz surgir todo um mundo que tem “uma existência 
completa no irreal” (1996, p. 91). E, de acordo com Sartre, os signos verbais “representam a superfície de 
contato entre esse mundo imaginário e nós.” (1996, p. 91). A existência irreal dos objetos desse mundo 
imaginário é, nas palavras de Sartre, “correlativa às sínteses que opero guiado pelas palavras” (1996, p. 
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92), sínteses que se assemelham às sínteses perceptivas (não às sínteses significativas, com seu vazio 
característico).

 No fundo, aquilo que Sartre chama de “o objeto literário” é algo que tem o modo de ser do per-
pétuo movimento para fora de si, rumo à transcendência (no sentido do que não é imanente à própria 
consciência), o modo de ser daquilo que se auto-apreende na exata medida em que se volta para o que 
está além de si. Esta é, no meu modo de entender, a ontologia da literatura que se pode depreender dos 
textos de Sartre.
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 Este artigo inscreve-se nas questões próprias da teoria da literatura, na medida em que trará 
alguns de seus estudiosos, cujas pesquisas incidem sobre a problematização do conceito de "literatura". 
Caminhando nessa via, pretendemos atingir a fronteira, onde se tocam a literatura e a filosofia. Com 
vistas à introdução da problemática conceitual que apontamos, destacaremos alguns estudos cuja preo-
cupação incide na revitalização da literatura para sua expansão no domínio das ciências do homem e das 
Humanidades em geral. Estes, em sua maioria, percorrem a história literária sublinhando a emergência 
de um conceito de “Literatura”que ganha terreno a partir do Romantismo, tendo seu ápice no final do sé-
culo XIX e início do século XX (não falaremos de movimentos literários e culturais, pois os representantes 
deste ápice não pertencem à escolas literárias), e empalidece nas últimas décadas do século XX, inclusive 
com o pós-modernismo em sua dimensão interdisciplinar.

 Se o conceito de Literatura, na época de Voltaire, delimitava-se à noção vaga de um saber não 
institucionalizado das obras das Belas-Letras, uma geração depois, já no Romantismo, passa a corres-
ponder ao repertório das obras escritas. Posteriormente irá estreitar seu significado à obras escritas cuja 
essência é a “literariedade” e, erguendo-se sobre a noção de literariedade, fará dela seu tema-conteúdo 
(Rancière, 1998).  Essa noção surge na virada do século XVIII para o século XIX, sendo a consequência de 
uma mudança no sistema de representação clássico, como o analisa Rancière. Este irá cotejar as diferen-
ças entre o sistema da representação clássica e aquele da representação romântica. Na enumeração do 
primeiro constará o primado da ficção, a distribuição em gêneros, o princípio de conveniência do assunto 
tratado, a palavra como ato e, na representação romântica, será sublinhando o primado da linguagem (o 
princípio antigenérico dos assuntos, a indiferença do estilo-assunto representado, o modelo da escritu-
ra).
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Ao primado da ficção, opõe-se o primado da linguagem. À sua distribuição en gêneros opõe-se  
o princípio antigenêrico da igualdade de todos os assuntos representados. Ao princípio de 
conveniência opõe-se a indiferença de estilo com relação ao assunto representado. Ao ideal 
de palavra em ato opõe-se o modelo da escritura (Rancière, 1998, p. 28).

 O que retemos aí é o primado da linguagem sobre as ações narradas, e , em consequência, a afir-
mação do conceito de literatura como um repertório de obras escritas, cuja criação se aparta de certa 
forma do mundo, justamente por meio da linguagem – uma criação autônoma, estando a linguagem 
não mais submetida à inventio clássica. Com relação a esta transformação do sistema de representação, 
Rancière preferiu não fazer seu inventário nos prólogos-manifestos do Romantismo, mas sim analisá-la 
no próprio texto de Victor Hugo, Notre Dame de Paris.

 A  mudança das Belas-Letras em Literatura – fundada nessa transformação do sistema de repre-
sentação – pode ser apontada também no propósito dos prólogos de romances, de peças teatrais e de 
escritos teóricos românticos. Nestes, é solicitada uma arte alicerçada no local, e não mais no distancia-
mento espaço-temporal dos pensadores clássicos, consequentemente,  no distanciamento das regras 
do fazer poético antigo. Tal liberdade descortina a figura de gênio do poeta, do demiurgo na linguagem 
criadora. A noção de gênio tira de cena a obediência do poeta às regras clássicas; ele, na sua linguagem 
finita, mas criadora, irá iluminar a infinitude do mundo. Somada à genialidade temos aí o acabamento 
da  noção do sublime. Esta, se se  liberta as Belas-Letras das regras clássicas, empreende  a direção de 
uma absolutização da arte  rumo ao seu silêncio. Se antes do Romantismo, as Belas-Letras abrigavam 
referências ao mundo histórico, a partir da  autonomia de sua linguagem com relação ao narrado, tem-se 
afirmado o conceito de literatura, já nascido como criação pela e na linguagem. Os estudos sobre esta 
literatura serão, dessa forma, constrangidos à própria escritura-estrutura literária, distinguindo-se dos 
demais textos. Na perspectiva do escritor, este passa de uma demiurgo  para a figura de um autor empa-
lidecido, configurando-se mais como lugar de linguagem.

 Essa autonomia da linguagem como criação – no início da denominada  literatura – atinge assim o 
seu absoluto, na negação da própria representação, impondo-se como realidade inconteste nos estudos 
literários. Assim concebida a literatura, linguagem a serviço da criação e não mais representativa das 
ações, da ficção, com seu sublime inefável, estarão fadadas ao fracasso as tentativas de se apossar ana-
liticamente de seu conteúdo, além delas serem conflagradas  um ato profanador. Se o Romantismo, com 
sua noção de sublime, irá desaguar posteriormente no  esteticismo literário, em sua vertente histórica, 
ele caminha descortinando a sociedade (ou uma ideia de sociedade). Ao longo deste artigo, traremos 
aqui outros trechos de prólogos e/ou estudos românticos que advogam uma noção de literatura, na sua 
indistinção com a filosófica, evidenciando um Romantismo distinto, que se envereda por caminhos diver-
sos daqueles que anunciam o essencialismo literário.

 Muito embora o Romantismo seja simultaneamente um termo, um período, um movimento cul-
tural e até adjetivo largo demais tanto para os seus contemporâneos como para os estudiosos de hoje, 
principalmente para aqueles que se debruçam nos estudos sobre a pós-modernidade, faremos emprego 
dele de maneira restrita, ou seja, ele será usado tão somente com o intuito de demarcação do ínicio de 
um certo conceito de literatura o qual ainda terá fôlego no final do século XX e  início do século XXI. Até 
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então razoavelmente consensual, em nossos dias tal conceito passa por uma reavaliação mais radical 
cujo objetivo é livrá-lo do formalismo literário, lançando mão, para isso, de conhecimentos outros, tais 
como os da sociologia,  da História, e os da filosofia. Cabe observar, primeiramente, que muitos dos 
teóricos atuais ao discorrerem sobre o conceito e função da literatura, delimitam-no à esfera mais dos 
estudos literários, isentando a produção (texto) dos escritores; para eles,  o que  estaria em crise seria 
o objeto criado pelos estudiosos da literatura para legitimar a existência desse estudo. Porém, outros 
assinalam a crise da literatura na atitude do próprio autor, como no conhecido adeus de Rimbaud a toda 
a literatura, ou então, no abandono  do conteúdo para a construção de um texto literário cujo assunto é 
a própria literatura.  Escritores-teóricos tais como Proust e Valery e sua representatividade, exponência, 
levam ao ápice o conceito essencialista da Literatura – o seu prolongamento pode ser observado nas 
experimentações formais de muitas vanguardas do século XX. Além desse engajamento dos escritores na 
construção de teorias que privilegiam a forma – esta sendo o conteúdo exclusivo da arte – há o fato de o 
século XX, sobretudo a sua segunda metade, como o lembra Todorov, em A Literatura em Perigo, (2010, 
p.36), muitos escritores, antes de o serem, passaram pelos estudos do curso de Letras, sofrendo assim a 
influência de um ensino impregnado pela noção formalista dos estudos da literatura, que promove uma 
distância entre arte e vida,  resultando em um enfraquecimento da função social da literatura, já que re-
jeita os conteúdos da arte em prol do esteticismo. Esse formalismo irá desaguar, segundo as expressões 
empregadas por Compagnon (2012),  no “elogio do neutro” (2012, p. 51) por meio de uma  “recusa de 
um compromisso instrumental do literário”,  (Ibidem) defendida pelos “místicos da escrita” (Ibidem, p. 
52), em sua   “neutralidade absoluta” (Ibidem), que, ao expulsar os conteúdos da literatura, arrasta-a ao 
“exercício sobre ela mesma” (Ibidem).

 Lembramos que mesmo presente a rivalidade da abordagem histórica, que caminha paralela à 
abordagem essencialista, será esta a conquistar terreno e se impor de forma inconteste no final do sé-
culo XIX e o transcorrer do século XX. A intenção do meu percurso analítico sobre a história do conceito 
romântico da literatura, sustentado pela autonomia do texto literário e do sublime indizível daquele, é 
localizar o período do enfraquecimento desse conceito, perspectivá-lo como uma formação histórica. 
Analisar a perda progressiva da consistência desse conceito romântico no final do século XX constitui-se 
um primeiro passo rumo à inserção dos estudos da literatura no próprio campo das Humanidades. Estas 
validam, por outro lado, a expansão de suas fronteiras até o domínio literário, na medida em que sua 
leitura ultrapassa o aspecto ficcional, e atingem uma das função atribuídas à literatura, que é a de conhe-
cimento particularizado do mundo. Esse movimento recíproco, lembrando Schaeffer, em Peitite Écologie 
des Études Littéraires (2011), dos estudos da literatura e das Humanidades revela uma certa  disposição 
para o apagamento de suas fronteiras, se não no nível dos cursos acadêmicos, ao menos naquele refe-
rente à pesquisa acadêmica.

 O conceito essencialista será analisado por inúmeros estudiosos da literatura, como  William 
Marx, Em L’Adieu à la llittérature: histoire d’une dévalorisation XVIIIè-XXè (2005). Seu estudo coincide 
com a maioria, no tocante à análise da autonomia da literatura, iniciada com o Romantismo. Outro pen-
sador que se debruça sobre o assunto é Dominique Maingueneau. Em seu trabalho Contre Saint Proust 
ou la fin de la Littérature (2006),  ele percorre o caminho da história literária francesa, localizando uma 
concepção de literatura que emerge exatamente com o Romantismo, até atingir o seu ápice, na Litera-
tura (inicial maíscula, denotando o sagrado, a autonomia, a instituição) de Marcel Proust, quando este 
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funda uma oposição entre entre arte e vida e o aspecto superior-sagrado da primeira. É justamente essa 
sacralização que será alvo de Maingueneau, a fim de que se possa agregar ao estudo da forma, também 
o estudo do conteúdo, nos estudos literários.  Atualmente, sublinha o estudioso, o  conceito do absoluto 
literário, a intransitividade do literário, é entrevisto tão somente apresentando uma configuração his-
tóricamente datada da atividade estética (Maingueneau, 2006, p.175). Emblemático desse retorno dos 
estudos literários ao conteúdo é o livro do antigo formalista Tristan Todorov. Em A Literatura em perigo 
(2010), através de uma rápida autobiografia , ele efetua uma revisão da História da Literatura, e defende 
a volta do estudo de seu conteúdo, esquecido nas escolas e universidades. Outros, como Antoine Com-
pagnon, em Literatura para quê? (2012), prossegue na mesma abordagem histórica dos teóricos ante-
riores, e sem temer citar o crítico literário do século XIX, Saint-Beuve, retoma-o para assinalar a tensão 
entre duas tradições de estudos literários que se iniciam a partir do início do século XIX ( há o consenso 
entre a maioria dos estudiosos quanto à transformação do conceito de literatura); uma que poderíamos 
considerar romântica, tal como já apontamos aqui, e que Saint-Beuve designa “tradição teórica”, baseada 
no conceito de uma literatura “una e própria, presença imediata, valor eterno e universal” (COMPAG-
NON, 2012, p.15), e outra, a “tradição histórica”, que “encara a obra como outro, na distância de seu 
tempo e de seu lugar” (Ibid, p. 15). Compagnon defende a literatura em sua função de constituição do 
ser, justamente por seu poder emancipador, inerentemente rebelde a qualquer estabelecimento perene 
de conhecimento. Embora ele se incline a uma concepção mais romântica da literatura – preciso que 
esta somente em Literatura, para quê? – Compagnon sublinha a importância de nos estudos literários 
resistir-se à tentação de exclusão de uma ou outra abordagem, afirmando que o “estudo literário deve 
e pode consertar a fratura da forma e do sentido, a inimizade factícia da poética e das humanidades” 
(Ibidem, p. 21). Ele não exclui a Idéia, o conceito do texto filosófico, ao invés disso aponta sua afinidade 
com o literário, ao sustentar que no “exercício de reflexão e experiência de escrita, a literatura responde 
a um projeto de conhecimento do homem e do mundo” (Ibidem, p. 31).

 Mesmo se fazendo presente a abordagem formal do texto literário,  nos dias atuais verifica-se 
uma expansão da literatura nas humanidades, que tem como ponto de partida, a reavaliação histórica do 
conceito e função da literatura. Nesta abordagem histórica da literatura francesa e da teoria da literatu-
ra, pretendo me reunir aos estudiosos já aqui citados na defesa do  conteúdo humanístico da literatura 
em geral, atualmente em descrédito no próprio curso de Letras. Preciso a área desse descrédito posto 
que as humanidades em geral hoje a recuperam em seu estatuto de conhecimento da realidade. Ainda 
lembrando Compagnon, “seria risível que os literaturos renunciassem à defesa e ilustração da literatura  
no momento em que outras disciplinas a encontram com diligência, em particular a história cultural e a 
filosofia moral” (Ibidem, p. 58).

 Chamando para o artigo novamente os prólogos românticos, se nestes se esboça o início do estu-
do da literatura, com a criação de noções como o literário, a literariedade, com a abordagem formal da 
literatura, o Romantismo, nos seus primórdios, esboçava uma pluralidade de rumos.  Aí não se observa 
uma tentativa de uniformização das visões de mundo, ao contrário, instala-se, em seu início, uma espé-
cie de rotatória,  onde atravessam o essencialismo e a abertura da literatura para os outros domínios de 
conhecimento, sobretudo a filosofia. Ilustrando a relação intrínseca da literatura com a filosofia, temos 
Novalis no Romantismo alemão:
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O poema da inteligência (a sagacidade) é a filosofia. É o estímulo mais alto de que dispõe 
a inteligência para se superar. – Razão e imaginação, sua unidade. Sem filosofia, o homem 
permanece desagregado em relação a suas forças essenciais. Há dois homens nele: o que 
raciocina e o poeta (NOVALIS apud LOBO, 1987, p. 80).

 Madame de Staël, em uma segunda “Querelle des Anciens et des Modernes”, efetuada pelos ro-
mânticos,  lembra que

[...] é preciso reconstituir a importância da literatura, considerada na sua acepção mais ampla; 
isto é, incluindo nela os escritos filosóficos e as obras de imaginação, tudo o que diz respeito 
enfim ao exercício do pensamento nos texto – excetuando-se as ciências físicas (MME DE 
STAËL apud  LOBO,1987, p. 99).

 Victor Hugo, em seu prólogo de Odes e baladas, afirma “a poesia não está na forma das ideias, 
mas nelas próprias”  (HUGO apud LOBO, 1987, p. 130).

 O Romantismo concentrou em si as concepções diferentes e complementares do conceito-função 
da literatura, contendo ora a defesa da manutenção da literatura em sentido amplo, ora  o apelo a seu 
essencialismo.

 Vale a pena assinalar que o que se seguiu a ele teve a predominância essencialista. Assim, como 
acabamos de apresentar, observamos que, embora o Romantismo assinale a relação intrínseca da litera-
tura e da filosofia, não será ela a se impor a partir de então. No transcorrer do século XX, na vigência de 
uma abordagem restrita da literatura e no seu esgotamento, no final desse século,  os estudos literários 
começam a ultrapassar, como lembra Todorov, os “jogos formais” , os “lamentos nihilistas” ou “umbica-
lismo solipsistas” conseguindo

[...] por sua vez, levar a crítica a percorrer horizontes mais amplos, retirando-a do gueto for-
malista que interessa apenas a outras críticas, proporcionando a ela a abertura para o grande 
debate de idéias do qual participa todo conhecimento do homem (TODOROV, 2010, p. 89).

 Se há um movimento buscando a permanência da literatura, em sua revitalização, e para isso, 
perspectivando-a  não somente como simples objeto estético, mas também como produtora de idéias 
(em seu modo de exposição-questionamento de universais – conceitos – por meio de singularidades 
vivas), no que tange à filosofia, a mesma tentativa de retirá-la de uma perspectiva  formalista é observa-
da. Inicia-se, dessa maneira, os estudos filosóficos dirigidos à literatura, ao se questionar a perspectiva 
da disciplina da filosofia em sua delimitação fundada na “pertinência conceitual e a elaboração rigorosa 
de uma argumentação com os efeitos de coerência e de sistematicidade que lhe são inerentes” (Sabot, 
2002, p. 5). Desenha-se nas últimas décadas as abordagens da filosofia que procuram ultrapassar a sua 
delimitação institucional de disciplina.  Entre esta e os estudos filosóficos da literatura, há uma gama 
variável de abordagens; desde aquelas que contemplam a literatura como ilustração dos conceitos da fi-
losofia até aquelas que a concebem como lugar de produção de ideias, tais com as de Vincent Descombes 
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(1987) e Alain Badiou (1998).  Nos estudos dedicados a esta relação, observamos duas vias principais de 
abordagem. Uma em que o texto pode ser perspectivado, como sublinha Alain Badiou, em Petit manuel 
d’inesthétique, meramente como uma ilustração de um pensamento que se localiza fora do texto, abri-
gando com isso a idéia que “A arte é incapaz de verdade, ou que toda sua verdade lhe é exterior” (BA-
DIOU, 1998, p. 10). Nessa perspectiva, a tarefa do crítico consistiria, então, em buscar no texto a verdade 
localizada fora dele, nas Humanidades, na filosofia, mais especificamente. Uma segunda relação entre a 
literatura e a filosofia aponta para a tese segundo a qual “somente a arte é capaz de verdade” (BADIOU, 
1998, p. 12), sendo sua verdade indelével – o “absoluto literário”, professando nessa relação a superiori-
dade da arte, em uma atitude romântica. Finalmente, uma terceira relação é aquela de a arte possuir um 
função cognitiva e reveladora, na catarse. Mas não se trata mais da verdade que aí se inscreve, mas tão 
simplesmente de um conteúdo pertencente ao imaginário. Exclui-se, assim, a especulação que pode se 
encontrar no texto literário. Um quarto esquema desenha-se, proposto por Badiou e também V. Descom-
bes (1987), entrevendo a ideia no tecido literário, manifesta em uma intra filosofia ou como uma filosofia 
do romance respectivamente.

 Se até o momento detivemo-nos apenas em estudiosos da literatura ou da filosofia, cujas pes-
quisas expandem-se para um campo mais largo das humanidades, iremos agora percorrer rapidamente 
a obra paraliterária de Eugène Ionesco, a fim de apontarmos - apenas -  a relação literatura-filosofia 
aí problematizada.   No conjunto de ensaios, entrevistas de Ionesco, reunidos em seu livro Notes et 
contre-notes (1966), encontramos reflexões, por exemplo, sobre a arte ser produtora de ideias. Aliás, a 
essa produção é concebida no desenvolvimento simultâneo de ambas, pois “escrever, também, é pensar 
andando; escrever é explorar” (1966, p. 30). A literatura como uma filosofia, concebida através de uma 
construção estética,  segue como uma das inquietações de Ionesco:

Eu não quero dizer que a obra não deva ter linhas de direção e que ela deva ser desnudada de 
significação. Somente, esta direção lhe deve pertencer, ela deve lhe ser interior, ela não deve 
vir de fora (IONESCO, 1966, p. 42).

 Se se pensar no “esquema clássico” de Badiou, a verdade está excluída na literatura, já que a 
verossimilhança não se submete àquela. Na reflexão que Ionesco empreende, no Notes et contre-notes, 
esse tipo de relação entre a arte e a filosofia não se encontra esquecido:

Nós dissemos que o criador autêntico é de uma sinceridade absoluta. O que ele diz é ver-
dadeiro, mas qual é esta verdade, qual é esta sinceridade? As histórias que nos contam são 
inventadas, elas não são, então, verdadeiras. Elas são inventadas, é justamente por isso que o 
autor não mente. Na verdade, inventar é criar, é se descobrir [...] A verdade toma suas fontes 
do imaginário (IONESCO, 1966, p. 41).

 A admissão da existência da produção de verdades não somente no campo institucional da filo-
sofia,  mas também no texto literário – mesmo não sendo elas da mesma natureza da filosofia – é levan-
tada por muitos estudiosos da relação. Badiou aí levantará implicitamente um quarto esquema de pos-
sibilidade de vínculo entre os dois domínios; não somente ele, mas também a maioria daqueles que se 
inclinam neste estudo interdisciplinar, como Descombes, Sabot, Macherey, Maingueneau. Eles propõem 
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uma relação ora designada “filosofia literária” (Macherey, 1990, p. 196), ora pensada em termos de “es-
quema produtivo” (Sabot, 2002, p. 80), mas sempre baseada na experiência literária como experiência 
de pensamento (Ibidem).

 Todavia,  observamos uma diferença na natureza da verdade de cada uma dessas duas duas for-
mas de conhecimento, como quando Ionesco nota « um mundo se mostra, sem demonstrar; vivendo”. 
Este comentário sobre a arte nos faz pensar em Badiou, mais especificamente em uma relação proble-
mática da arte e da filosofia ainda sobre o prisma do conceito de “verdade”. Esta última, sublinha ele, 
não produz por si mesma nenhuma verdade efetiva; somente as apreende, mostra-as, enuncia que elas 
existem. Por outro lado, é a arte que produz verdades, entretanto em uma configuração artística, em 
uma instância local. O problema surgido aí sobre os tipos de verdades não será solucionado. Somente 
sublinhamos aqui a presença das distinções entre filosofia e arte comentadas por Ionesco:

Quando eu digo filósofo, eu não entendo por isso o técnico da filosofia; ele explora tão somen-
te as visões do mundo dos outros. Nesse sentido, pelo fato de o artista apreender diretamente 
o real, ele é um verdadeiro filósofo (IONESCO, 1966, p. 71).

 Esta relação, em que a arte é produtora de ideias, é colocada sob o crivo da análise de Ionesco, 
na simultaneidade e desenvolvimento de ambas, pois “escrever, também, é pensar andando; escrever 
é explorar” (1966, p. 30). A literatura como uma filosofia concebida através de uma construção estética  
segue como uma das inquietações de Ionesco:

Eu não quero dizer que a obra não deva ter linhas de direção e que ela deva ser desnudada de 
significação. Somente, esta direção lhe deve pertencer, ela deve lhe ser interior, ela não deve 
vir de fora (IONESCO, 1966, p. 42).

 Outro fator que se deve levar em conta, é que a arte pode inclusive preceder o pensamento das 
Humanidades, das ciências. A favor da precedência da literatura sob as demais áreas de conhecimento, 
sejam elas científicas ou não, defendidas pelos teóricos da literatura, como da relação entre a literatura e 
a filosofia, cujos nomes já foram citados anteriormente, Ionesco lembra da vantagem da literatura sobre 
a filosofia e as ciências em geral, como por exemplo, de a ficção preceder a ciência (IONESCO, 1966, p. 
48) ou então dela preceder os acontecimentos históricos (Ibidem, p. 76).

 No início desse livro, conjunto de ensaios e entrevistas, encontramos um desenvolvimento de 
idéias tais como a escolha, o engajamento (sobre ele, Ionesco já se defende ao lembrar a função ineren-
te da literatura: “escrever é também agir”, que são topoi do Existencialismo, menos de Camus , mais de 
Sartre. Ele dialoga, de maneira implícita, nas primeiras páginas desse livro, com os existencialistas, na 
tentativa de destes se distinguir. Esta preocupação é evidente, pois lonesco inicia sua obra nos anos 50 do 
século XX, em um período em que vigorava a filosofia denominada Existencialismo. No final de Notes et 
contre-notes, ele torna explícita sua preocupação, ao se questionar sobre ele ter apresentado realmente 
algo novo em sua obra, precisando que, talvez sob alguns aspectos, ele estivesse ligado aos existencialis-
tas (IONESCO, 1966, p. 326).
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 Ionesco vai mais longe nas implicações da relação literatura-filosofia, ao lembrar que a literatura 
muitas vezes precede o pensamento das humanidades. Em seu caso, em Notes et contre-notes, ele faz 
apelo a Albères, quando  este precisa a precedência da literatura até sobre os acontecimentos históricos:

Por um fenômeno que ninguém nunca se preocupou em explicar (o que, na realidade, parece 
difícil), a sensibilidade literária (e artística, bem entendido) sempre, em nosso século, prece-
deu os acontecimentos históricos que deviam confirmá-la (IONESCO, 1966, p. 176).

 Sobre precedência de verdades de natureza artística, o que no momento podemos observar, a 
partir de uma leitura atenta de algumas obras de Ionesco,  é o fato delas produzirem ideias – em Rhino-
céros (1959) e em La Cantatrice chauve (1964) –  que só anos mais tarde irão apresentar-se nas especula-
ções filosóficas da pós-modernidade. Em Notes et contre-notes, no capítulo  “O autor e seus problemas”, 
ele abordará o tema da descontrução da razão – centro dos debates da pós-modernidade – afirmando 
que “não há razão em nada. Tudo é contestável no interior de si mesmo” (1966, p. 23). Ionesco  adverte, 
em sua obra  paraliterária,  que Rhinocéros vai contra, sobretudo, as "histerias coletivas e as epidemais 
que se escondem sob a cobertura da razão e das idéias [...]”(Ibidem, p. 275). Ou seja, Ionesco parece 
construir uma “literatura filosófica” (MACHEREY, 1990, p. 196), que antecipa artisticamente uma discus-
são que somente anos mais tarde virá à tona, em um conjunto de teorias cujo centro gravitará na crítica 
da  razão universal em sua instrumentalização e sua insuficiência como fundamento explicativo sobre o 
mundo. A arte, antecipando o ensaio filosófico-social, lança os conteúdos analisados sistematicamente 
por esta última.

 Ainda com relação ao contexto literário, observamos que boa parte de sua produção artística é 
contemporânea ao “Nouveau Roman”.  Os ecritores dessa escola distinguem-se do teatro do absurdo 
de Ionesco por não considerarem o “absurdo” em suas obras. Se a obra de Ionesco efetua uma paródia 
aos fundamentos explicativos caros à Modernidade, ainda eles aí estão conservados, ou encontram-se 
em falência, descrédito, o que faz surgir o riso paródico da inconveniência de sua manutenção. O Teatro 
do Absurdo seria outra forma – a artística – encontrada para expressar a impotência dos “metarrelatos”, 
transformando-os em paródia. Sem me deter no conceito de paródia em geral, só evoco o sentido da de-
nominada paródia pós-moderna, que corresponde ao que Ionesco comenta sobre a “impotência huma-
na, esta inutilidade de nossos esforços pode também em um sentido parecer cômica”. (IONESCO, 1966, 
p.  61).

 O Nouveau Roman parece ter ido mais além, eliminando a explicação do mundo, e/ou desconsi-
derando o sujeito em sua capacidade de formular explicações fundantes. Ao invés da manutenção dos 
fundamentos explicativos ainda possível na paródia, essa escola literária agudiza a falta de fundamentos, 
substituindo-os por descrições exaustivas de objetos, criando assim imagens-blindadas, que impedem a 
travessia da explicação.

 Em Eugène Ionesco observamos o tema existencialita de explicação do mundo e de seu absurdo 
transformar-se em paródia de uma racionalidade que tudo quer explicar. Paródia que arrasta também a 
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linguagem com a qual a racionalidade exerce seu domínio; linguagem já desarticulada, impotente, ex-
pressando tão somente o absurdo de se explicar o mundo.
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Folias na fazenda: um relato memorial

Carlos Eduardo Japiassú de Queiroz
Departamento de Letras Vernáculas/UFS

 A casa não era tão antiga. Tinha seus trinta anos. Seu especial interesse estava na extrema sim-
patia com a qual nos acolhia quando solicitávamos sua presença: algumas temporadas no ano, fora da 
normalidade circular da cidade grande.

A estrada

 O trajeto até ela consumava-se num grande percorrer épico. Saíamos do apartamento muito cedo 
na manhã úmida, o dia anterior passado numa embriagante ansiedade pré-viagem. Percorreríamos en-
fadonhos quilômetros de asfalto, com suas inclinadas perspectivas e seus fios em movimento, antes de 
chegarmos às espetaculares 3 horas transitadas sobre a poeirenta estrada de barro. Este ponto era de-
limitado por uma parada na última cidade ligada pelo asfalto, o último baluarte urbano. Após um breve 
lanche na casa de parentes, onde encontrávamos nossos primos – não tão “urbanoídes” como nós –, par-
tíamos restabelecidos ao encontro do incomensurável. Atravessávamos quatro vilas perdidas no deserto 
de barro e pedra antes de chegarmos à última, distante duas léguas da propriedade do meu avô. O mais 
marcante nesta estrada, singrando um território quase fantasma, esquecido por Deus e pelos homens, 
era a paisagem brilhantemente nova entrevista no percorrer uniforme e saltitante do veículo. Imagens 
irreconhecíveis feriam-me os olhos concentrados. Formas inéditas eram encontradas sob o verde, o cin-
za e o amarelo predominante; criando, para mim, um glamour surpreendente de imagens, acostumado 
que estava ao tédio repetitivo da perfeita geometria urbana. Avenida de avelozes, com seu verde escuro 
tenebroso, desfilavam a nossa passagem, seguida da observação preocupante: – se pegar nos olhos, 
cega! Pequenos açudes, resplandecentes de uma água prateada, onde lavadeiras esfregavam as roupas 
no dorso das rochas, davam-nos gana de “flecheirarmos” em suas águas. Óbvio que nossos desejos eram 
reprimidos pelo pragmatismo adulto de se chegar ao destino na hora prevista.
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 As cidadezinhas eram-nos nomeadas à medida que as cruzávamos: São João do Cariri, Serra Bran-
ca, Santa Luzia dos Grudes, – dos Grudes?! Risos, a dissipar a seriedade da viagem. Enfim, quando as 
energias infantis já se tornavam sôfregas, o aviso reconfortante: – chegamos a Sumé. Sumé era o nome 
da cidadezinha onde realizávamos uma parada antes de se pegar uma estrada menor, da qual, percorri-
dos 12 quilômetros, chegaríamos à porteira principal da fazenda, local convenientemente denominado 
de “o Doze”. Pequeno pouso para abastecimento no posto de bolão, como para se fazer algumas compras 
na mercearia soturna e pouco movimentada de Pedro Odon, velho amigo da família. – Ah! Que notável 
diferença dos supermercados da capital, ao qual acompanhava minha mãe nas feiras de sábado.

 Refeitas as energias, na real constatação do início de nossas aventuras selvagens, retornamos a 
estrada, confundida agora com a rua principal da cidade; pois a antiga e originária, desaguando na igreja 
e na praça do coreto, com suas pequenas casas e cadeiras na calçada, havia perdido sua importância com 
a construção da estrada nova. Ao sair da cidade, tomávamos a esquerda uma estrada secundária que 
interliga os municípios de Sumé e do Congo. Adentrava-se, nesta, o território do bravio. Se antes a rela-
ção com a natureza dava-se principalmente intermediada pelo olhar, agora ela fazia-se mais física, num 
contato quase direto, tornando o último trecho do périplo um verdadeiro desafio para nossos pequenos 
corpos, os quais encaravam o mundo como um gigante, visto sempre de baixo para cima. A vegetação 
adensava-se, invadindo o arremedo de estrada, que, devido às chuvas – era julho –, era carcomida pelos 
buracos e catabis. Ah! Quase esqueci, nossa Variant branca 73 havia sido, apesar de seu temperamento 
arrojado, substituída por uma valorosa perua rural, único veículo que, por seu vigor físico, seria capaz de 
superar os fantásticos obstáculos impostos pelos deuses daquela região. E o maior deles, sem dúvida, 
eram os riachões, pequenos afluentes do lendário rio Paraíba, que, se completamente vazios durante 
a estação seca, só reconhecidos pelo seu areal branco e fino, assumiam proporções assustadoras na 
medida em que desabavam as chuvas. O trecho seco transformava-se num riacho caudaloso, de força e 
velocidade invencíveis. Eram quatro os riachos a serem superados; e o maior deles era conhecido como 
riacho dos Espinhões. Numa ocasião, quando tentávamos sobrepujá-lo sob uma tempestade noturna, 
a perua rural rendeu-se às suas águas perversas e tivemos que sair às pressas pela traseira do veículo, 
sendo carregados até a margem. Nesta noite, nos albergamos numa pequena propriedade próxima, a 
fazenda firmeza, onde fomos recebidos por um velho senhor de modos afetuosos e sorriso simpático, e, 
logo depois de secos e de ter comido pamonhas, dormimos à luz dos candeeiros. No dia seguinte, pas-
sada a tempestade, os espinhões se apresentavam em seu esplendor tormentoso: águas barrentas, de 
um marrom-terra, cruzavam a estreita estrada com feroz velocidade. Neste dia só pudemos atravessá-lo 
num Jeep Willys – tração quatro rodas, que fez várias viagens levando as pessoas de um lado a outro de 
seu leito.

 Chegando-se, enfim, a entrada da fazenda, o carro era retido pela porteira principal. Descíamos 
serelepes para compor nossa função de abridores de porteiras. Estas, normalmente, possuíam um sis-
tema de trancamento feito de madeira que após puxado com esforço destravava-se, bastando-se assim 
empurrá-la para que pudéssemos, ao passo que se abria, pegarmos carona num de seus degraus. Então, 
o carro lentamente adentrava a fazenda e a porteira era encostada e devidamente trancada. Era real-
mente singular a alegria que este simples processo nos provocava. Até chegarmos a casa-sede da fazenda 
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enfrentávamos mais quatro porteiras, que existiam para dividir áreas de pasto, e em todas elas conservá-
vamos a mesma vitalidade no fazer manual de um ato inédito às nossas mesquinhas atividades rotineiras.

 Penetramos assim no nosso território tão ansiado. Logo ao lado da cerca de arame farpado de-
marcadora das terras da fazenda, encontrava-se a primeira “casa de morador”. Não recordo seu nome, 
o do pai da família; crianças lambuzadas de barro vêm nos fazer festa: – gente estranha da cidade que 
chega. Algumas têm a barriga inchada “mó dos verme”. A fazenda é grande. Percorrem-se uns três qui-
lômetros por um caminho esburacado até se chegar na casa-sede. A propriedade é grande, uns dois mil 
hectares. Como é julho, a Caatinga está verde, de um verde florido. Aqui e ali vemos a vegetação rasteira 
salpicada de florzinhas silvestres. Contrariamente ao nome, a Caatinga exala um perfume agradável, su-
til, o ar invadindo nossos pulmões com seu odor benfazejo. Sente-se logo o cheiro de bosta de boi, por 
incrível que pareça um cheiro bom. O Caatingueiro fechado marca todo caminho; separado por pastos 
de capim-elefante. A Jurema, que dá nome à fazenda, com seus espinhos cortantes de fundos arranhões, 
é predominante; assim como o inofensivo mameleiro, de folhas grossas – de grande serventia quando se 
vai obrar no mato. Aproximamos-nos da casa de Zé Galo, uma espécie de sede da parte norte da fazen-
da. No passado, ele fora acusado, talvez com razão, de ter matado dois cabras por causa de uma rixa de 
terras. É estranho, pessoalmente Zé Galo era risonho e simpático conosco, e dado a brincadeiras.

 São fabulosas as nominações atribuídas aos lugares, assim como as alcunhas pelas quais as pes-
soas desta região são conhecidas: Pitôco, Lavanca, João Vermelho – porque era inteiramente vermelho 
–, Mané Borracha, Mané Azul – o Pescador –, Ná, Pena; nomes inusitados, de uma criatividade peculiar, 
imprimiam-nos um encantamento sonoro que nos marcava mais que as próprias pessoas ou lugares aos 
quais se referiam. Alguns desses “filhos da terra” carregavam histórias que exacerbavam ainda mais suas 
impressionantes figuras. João Vermelho, por exemplo, era inteiramente tomado pela diabete, de longe 
se podia sentir o odor de sua urina, atraindo pelo rastro deixado na terra uma legião de formigas saúvas. 
Tinha se casado em tempos imemoriais com Minervina, uma negra forte a qual chamávamos zombetei-
ramente de Minerva. Já Pitôco era um ex-cabo da polícia; alcoólatra inveterado, fôra trazido pelo meu 
avô para permanecer isolado na fazenda, antes que a cachaça, que já tinha levado sua alma, levasse 
de vez sua vida. Era proibido de ir a feira da cidade nas segundas-feiras. Quando, por fuga, isto ocorria, 
era encontrado jogado na rua, desgraçado de bêbado. Todavia, na fazenda aparentava uma passividade 
tranqüila, sendo visto sempre só, a realizar pequenas tarefas domésticas, plantando fruteiras, pescando; 
tentando esquecer-se. Havia também os vaqueiros, homens guerreiros, com seus gibões e calças de coro. 
Embrenhavam-se cedo no caatingueiro fechado, atrás de reses perdidas, retornando, muitas vezes, só no 
dia seguinte. Quem conhece a Caatinga sabe da dificuldade de se abrir caminho por entre os espinhos 
dilacerantes das juremas e dos mandacarus. Imagine-se, por vez, montar a galope solto, sem caminho 
ou percurso certo, atrás de bois desgovernados. Via-se nos rostos destes bravos sertanejos as cicatrizes 
fundas deixadas por seu ofício.

 Passada a casa de Zé Galo, após uma longa subida à direita, avista-se uma linda paisagem, uma 
longa superfície platinada expressando reflexos cristalinos de luminosidade do fim de tarde: são as águas 
do grande açude da Jurema. Da beira da estradinha já podemos ver os marrecos a nadar em suas mar-
gens. Passamos pelo balde e pelo sangradouro de cimento. Quando o tempo é de muita chuva, o açude 
sangra por sobre um paredão de cimento – formando um véu de água, tal qual uma cachoeira –. Postan-
do-se em baixo, ao pé do sangradouro, podíamos tomar banho, recebendo uma pesada carga d’água. De-
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pois, acompanhávamos o correr das águas por uma descida de pedras até dois poços situados na vazante 
do açude; o primeiro e maior dos dois era circulado por um chão liso feito de rocha natural e sombreado 
por pés de algarobas. Era uma grande festa, pois além de se mergulhar no poço, podia-se, sentado na 
sombra, pescar piabas vindas do açude grande. Aqueles que dominavam a difícil técnica arvoravam-se 
em jogar a tarrafa, chegando mesmo a pegar traíras grandes. Quando o sangramento parava, escaláva-
mos as pedras de volta ao paredão donde, “flecheirando” na água doce, dávamos intensas nadadas até 
o meio do açude, para voltar rapidamente com medo dos peixes grandes ou de cobras d’água.

 Passado o açude entramos na longa reta final, que, findando na última porteira, dava acesso à 
querida casa da fazenda.

A casa

 A casa era térrea e retangular. Devia medir uns trinta metros de frente por dez de fundo. Era toda 
avarandada por um terraço largo onde se penduravam inúmeras redes. E este era cercado por um tipo de 
flor violeta que lhe imprimia um típico perfume agreste. Largadas as malas e cumprimentada a velha Sá 
Rosa, nascida ainda nos tempos da escravidão, mãe de 18 filhos e com toda uma descendência espalhada 
pela região, partíamos logo para as corridas e brincadeiras em volta do terraço. A casa fora construída 
de modo que seu lado maior e frontal como que abraçasse quem chegava à porteira de entrada, a qual 
distava uns 50 metros da casa. Seu lado menor, à direita, limitava-se com uma outra construção onde 
estava instalada a cozinha, com seu forno de carvão, e uma espécie de sala de espera composta de ban-
cos de madeira sem pregos. Contígua a esta se achava, o que chamaríamos de sala de jantar, uma única 
e enorme mesa – com espaço para 20 pessoas, pois familiares e trabalhadores comiam juntos sentados 
em dois compridos bancos – onde, na cabeceira, estabelecia-se o patriarca, o avô. Duas mulheres de 
moradores – empregadas na casa – ficavam durante toda a refeição a espantar o enxame de moscas que 
tentava pousar na comida, além de deixarem uma bacia de espuma de sabão num canto como armadi-
lha para as mesmas. O interior da casa era composto por três quartos de casais, para os pais; duas salas 
espaçosas, nas quais todos se reuniam à noite, depois da janta, para se assistir televisão – o problema 
é que a imagem em preto e branco era péssima e só aparecia a seu bel prazer, em intervalos nada regu-
lares; era melhor desistir, acostumados que estávamos com a boa imagem da TV da cidade, entretanto, 
os moradores, em pé, encostados a uma janela grande que dava para o terraço, insistiam, extasiados, 
em ver os flashes da programação noturna concedidos pelo aparelho antigo. Um quarto grande e largo, 
composto por quatro beliches era onde dormiam as “crianças”. Existiam três janelas que se abriam para 
um terreno cercado por algarobeiras e mangueiras onde se improvisava um campo de futebol. Mais ali, 
um pouco para a esquerda, avistava-se o cata-vento, para o qual nos dirigíamos nos fins de tarde a fim de 
tomar o terrível banho gelado, pois o único banheiro da casa, por conta da arraigada falta d’água, era de 
uso exclusivo dos adultos. Porém, antes do banho nos refestelávamos colhendo e comendo as inúmeras 
frutas existentes no sítio em volta do cata-vento: goiabas, laranjas-cravo, mangas, pinhas, corações-da-
-índia, azeitonas pretas, e a mais típica das frutas da região: o umbu. O umbuzeiro é uma árvore alta que 
dá um sombreado fechado, só se alcançando o fruto com o auxílio de uma vara, com a qual, cutucando-o, 
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derruba-se-o no chão. É uma fruta verde, do tamanho de uma siriguela, com um gosto doce-azedo, mas 
delicioso em sua peculiaridade; se verde, solta um ácido que deixa os dentes, como se diz, “travados”; 
com uma bacia de umbus é possível se fazer a tradicional umbuzada: fervida no leite.

 O teto da casa não tinha forro, assim não havia o isolamento sonoro encontrado nos prédios 
modernos. Os ruídos e as conversas podiam ser ouvidos em qualquer parte dela. As falas de alcova, por-
tanto, tinham que ser sussurradas ao pé do ouvido. Se quisesse ser escutado por todos bastava-se elevar 
a voz. O boa noite era dado coletivamente. Dormíamos olhando para o interior do telhado devassado, 
vendo as traves de madeira, e acordávamos com as frestas de luz que passavam por entre as telhas que-
bradas. Estas eram nosso maior terror. Ali, morcegos escondiam-se de dia, para, à noite, voar livremente 
pela casa – lembrávamos das amedrontadoras histórias dos moradores acerca dos morcegos-vampiros, 
ou das cobras que caíam do telhado em cima das pobres criancinhas. Os móveis eram todos antigos, da 
época da construção da casa. Nas paredes, retratos de antepassados desejosos de vida, porém presos 
ao limite da moldura oval: rostos estranhos, desconhecidos, atentavam-me a curiosidade para conhecer 
suas histórias, que, afinal, era a minha própria.

 Nossos dias apresentavam uma rotina quase ritualística. Éramos acordados as 05:00h da matina, 
por uma sirene nos intimando a ir ao curral tomar leite de vaca tirado na hora; pegávamos um copo de 
alumínio, colocávamos três dedos de açúcar e íamos correndo para o curral, a uns duzentos metros da 
casa. Lá, nos compenetrávamos vendo o vaqueiro, sentado num tamborete – o bezerrinho amarrado e 
babando aos pés da mãe –, fazer jorrar com movimentos precisos da mão o leite original, do qual, va-
riando de gosto de acordo com a vaca, sempre bebíamos dois ou três copos grandes. Ouvíamos concen-
trados os comentários sobre as reses: o touro holandês que quebrava uma cerca, e entrava a brigar com 
o dócil touro zebu, apelidado de ”violino”; a febre aftosa que havia atacado duas vacas; e observávamos 
largamente os movimentos instintivos do rebanho no rebuliço do curral. Um fato sempre me provocava 
indignação: não se sabe o motivo, uma das vacas recusava a maternidade do bezerrinho, negando-lhe 
o leite. Este, coitado, atônito, insistia em suas tetas, mas era misteriosamente rejeitado. Uma anomalia 
da natureza? Vai saber. De volta a casa, por volta das 07:00h, esperávamos o café reclinando-nos nas 
cadeiras de balanço, a contemplar o sereno da manhã, sentindo os raios mornos do sol reconfortar-nos 
do derradeiro frio noturno – pois, como no deserto, se de dia o calor era forte, à noite a temperatura 
despencava e tínhamos de dormir com cobertores. Mesmo de estômagos já cheios de leite, comíamos 
o indefectível cuscuz com leite acompanhado de algumas bolachas recheadas com manteiga de garra-
fa; raramente comia-se pão. Com o sol a subir, era hora de uma reunião de cúpula a fim de se decidir a 
programação matinal. A decisão, peremptória, sempre ficava a cargo dos adultos. A escolha felizmente 
corroborava nossas expectativas: – vamos tomar banho de açude! gritávamos em feliz algazarra. Restava 
saber em qual deles, pois eram quatro os açudes, e cada um reservava um projeto aventureiro específico, 
já que possuíam uma singularidade extraordinária, a começar pelos diferentes trajetos geográficos que 
percorríamos para alcançá-los. Assim, vejamos: tínhamos o mais tradicional, o já referido açude velho 
da jurema; era também o mais próximo, após uma caminhada de meia hora chegávamos ao seu largo e 
acolhedor paredão. Só no trecho final encontrávamos dificuldades, tinha-se que se superar um riacho 
equilibrando-se num caminho de pedras que servia como ponte. O que não consistia num risco mortal, 
pois se nos desequilibrávamos o dano maior era ficar-se sujo de lama até o joelho. O segundo açude não 
se definia como tal, era conhecido simplesmente como a barragem. Sendo o mais recente, possuía um 
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ar moderno, com requintes tecnológicos em sua engenharia. Também tinha um paredão, mas de enor-
me risco, visto que um de seus lados limitava um fatal precipício de vinte metros. Seu maior atrativo, no 
entanto, estava neste fundo, pois foram construídas duas grandes torneiras que, abertas, provocavam 
uma pesada queda d’água. Existia uma escada de marinheiro por onde descíamos e, segurando-nos para 
não sermos levados pela força da água, recebíamos aquela pesada carga sobre nossos corpos. O terceiro 
era o que eu mais gostava, fora dotado de um nome feminino composto por um diminutivo, o açude da 
cachoeirinha, o qual representava perfeitamente sua índole. Perpassava nele uma suave mansidão na 
passividade de suas águas paradas. Seu nome provinha do fato de que quando sangrava, seguia por um 
declive de rochas formando uma pequena cachoeira. Esta desaguava num vale premiado por coqueiros, 
melancias e pés de cana-de-açúcar. Sugávamos o mel da cana e a água encarnada das melancias, enquan-
to um ágil morador subia nos coqueiros arremessando-nos lá de cima os cocos mais verdes. Concluíamos 
a nossa festa de líquidos sabores, entornando na boca a água dos cocos a nos sujar com seu mel nossa 
cara e nossos corpos. Sem problema, logo depois “marcávamos carreira’, atirando-nos impetuosos na 
água gelada do açude. Por ser o mais longínquo, a ida a cachoeirinha tinha de ser planejada com antece-
dência. Aguardávamos ansiosos a confirmação do passeio. Uma vez lá, a fabulosa paisagem comungava 
com nossos espíritos, nutrindo-os com o jorro de sua sensorialidade brilhante e benéfica. O último, e o 
maior deles, era o famigerado açude do capa. Ainda hoje não encontro explicação para o nome. Só sei 
que ele nos infundia um certo temor, e uma estranheza. Muito raramente íamos nele, pois de difícil aces-
so e não muito dado a receptividades infantis. Em sua grandeza, era um território para os maiores. Mané 
Azul, o pescador, todos os dias antes do amanhecer o navegava em seu pequeno bote, resgatando sua 
rede coalhada de curimatãs, pacus e traíras. Tinha tamanha capacidade de guardar a água que só chegou 
a sangrar uma vez, na histórica chuva de 67, quando seu paredão estourou causando um desastre nas 
diversas plantações que irrigava.

 Após as aventuras da manhã, ao meio-dia em ponto, estávamos todos preparados para o almoço. 
Era uma lauta refeição: iniciava-se com um prato servido unicamente de feijão, cobria-se este com fari-
nha e amassava-se a mistura até se formar uma pasta grossa. O feijão era servido como uma introdução, 
uma entrada, após ele é que começava realmente o almoço. Não havia salada, as carnes predominavam: 
a tradicional carne de sol com macaxeira, carne de bode, de carneiro, guisado de galinha, peixes de açu-
de; o arroz geralmente substituído por macarrão, e pouco tempero. Não havia geladeira, os animais eram 
mortos pela manhã e destripados diante de todos, no terreiro grande em frente da cozinha. Durante o 
almoço, comentários sobre a fazenda, discussões políticas e alguns “causos” engraçados. Por fim, o ca-
fezinho, um leve descanso na varanda para se tomar uma fresca, e a retirada geral para os quartos: era 
o momento da sesta. Até as quatro horas quando o sol relaxava, não se saía de casa; aperreados com as 
moscas, partíamos para o lanche: um grosso pedaço de queijo de coalho com uma talagada de goiabada 
cascão; novas brincadeiras, ou um banho de açude com o sol a se por sobre o sertão majestoso. No jan-
tar, logo após o tempo escurecer, um prato de coalhada com açúcar, o xerém amassado, e um pouco de 
arroz com paçoca. Às nove, depois de alguma conversa e um jogo de sueca no alpendre, os olhos quase 
a fechar espontaneamente, nos entregávamos ao sono dos Deuses.

 Bem a história é demasiada longa, e como não há um desfecho espetacular, vamos ficando por 
aqui, não sem antes esquecermos da resposta de Pitôco quando perguntado onde ficava aquela região: 
– É lá, no meio do mundo!
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