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Apresentação

 No início do nosso século vemos surgir uma tendência que, sob a forma de uma revisão do 
conceito e da função da literatura, irá estender os estudos da literatura para além de uma abordagem 
essencialista. Essa tendência visa à reconsideração da visão até então vigente da literatura como um 
conjunto de monumentos literários desafiando os séculos que o atravessam. Naturalmente, muitos es-
critos desafiam essa reconsideração pela sua universalidade; mas força é também estudar a literatura 
como uma manifestação de um espaço, de uma sociedade, trazendo-a para a história, reabilitando seu 
autor (morto no estruturalismo) e recuperando seu leitor. Ao romper com o essencialismo dos estudos 
literários e com o absoluto da literatura que paira acima do histórico, essa tendência que se apresenta 
há mais de uma década embaralha concomitantemente a fronteira limitadora onde a literatura esteve 
confinada – sobretudo a partir da segunda metade do século XIX – rearranjando-a no interior dos outros 
domínios, em seu valor de conhecimento.

 Nessa tendência surge a revista A Palo Seco, em 2009. Filosofia e a literatura como lugares de 
manifestação do conhecimento voltam a avizinhar-se, na sua ambiguidade e ambivalência que sempre 
caracterizaram sua relação. A literatura como um leque de experiências singulares e transformadoras, 
que mesmo avessa aos a priori da dimensão englobante do conceito e de categorias sistematizadoras do 
pensamento, irá participar da elaboração ou da constante reelaboração destes últimos.

 Feita essa pequena introdução do contexto geral do surgimento de A Palo Seco, apresentamos o 
seu primeiro artigo, de autoria de Paulo Marchelli, que irá transitar pela história da filosofia, tendo como 
ponto de partida o pensador pré-socrático, Anaximandro – séculos VII-VI a. C. . O autor aponta esse pen-
sador em sua afinidade com os demais pré-socráticos e com os sofistas, no tocante ao alargamento da 
forma de exposição do pensamento – até então exclusivamente de pertencimento da escrita versificada, 
tal como aquela de Homero e Hesíodo – para o domínio da prosa. A expansão das formas de exposição 
do pensamento, conforme lembra o autor, tem como resultado a palaià diaphorá, uma querela que dá 
início a uma cisão entre poesia e prosa, com consequências posteriores, na condenação dos poetas, por 
Platão. Revisitando alguns autores na sua preferência pela prosa ou pelo verso para a expressão de seu 
pensamento, Marchelli pretende depreender os elementos que concorreriam para essa escolha.

 Essas duas formas de expressão de pensamento, sejam mais literárias, quando amparadas pela 
poesia, sejam elas mais filosófica, na escolha pela prosa, encontram seu desenvolvimento e adequação 
na modernidade das Luzes e do Romantismo. Nesta perspectiva convidamos à leitura de Nostalgia pelo 
Infinito: a Alternativa Romântica ao Idealismo Alemão. Sua autora, Mírian Kussumi, percorre o campo das 
distinções entre o idealismo e o romantismo alemão, respectivamente no que diz respeito à identidade 
do sujeito com o objeto em uma síntese no Eu absoluto, e o abandono dessa síntese, creditada impossível 
pelos românticos, mas possível de ser forjada no que estes denominarão “nostalgia pelo Infinito”. Idealis-
mo e Romantismo, lembra a autora, como formas distintas de pensamento, solicitam formas igualmente 
diferentes de expressão. O primeiro objetivaria, acima de tudo, o alcance de um conteúdo reflexivo rumo 
à síntese, ao Eu absoluto. O Romantismo, concebendo a síntese como aspiração e não como finalidade, 
procura os meios, em um ato estético para a expressão da nostalgia do Infinito.
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 Em um outro registro, não mais de discussão teórica sobre ato reflexivo e ato estético do pensa-
mento, apresentamos o terceiro artigo, O Mal em Machado de Assis: Conto de escola. Para a análise deste 
conto, o autor, João Paulo Santos Silva, destaca o mal, aí, em seu pertencimento ao domínio da moral e 
em seu movimento em direção ao espaço social e político, encontrando sua manifestação primeira no 
ensino escolar – espaço de transmissão de valores do mal moral estendido ao social, realizado em ações 
de grande extensão, tal como a corrupção, na narrativa de Machado. 

 O próximo artigo, Aspectos existencialistas em Luís da Silva: a degradação do eu na obra Angústia, 
de Graciliano Ramos, prossegue a abordagem literária sustentada por uma “doutrina filosófica”. As aspas 
devem-se ao fato de o próprio Sartre assim designar sua obra O Existencialismo é um humanismo, como 
tal. A angústia existencialista de Kierkegaard, sublinha a autora, Fabiana Maceno, encontrará seu desen-
volvimento no Existencialismo sartriano. Porém, em uma antecipação não muito incomum na literatura, 
essa noção de angústia já se avizinha da filosofia, sob a forma romanesca, na década de 30, em Graciliano.

 Se o terceiro e quarto artigo operacionalizam um instrumental de cunho mais filosófico para a 
análise de textos de natureza mais literários, o quarto artigo, O Essencialismo e outros conceitos estéticos 
na obra de Murilo Mendes, coloca em movimento um termo inicialmente vago, ainda não sistematizado, 
o “essencialismo” de Ismael Nery, pintor, em seu desenvolvimento e adensamento na matéria literária de 
Murilo Mendes. O autor, Rodrigo Cavelagna, fará uma abordagem de temas murilianos centrais, tais como 
a religião e a concepção da arte e do artista, que, segundo ele, adquirem particularidade e adensamento 
por estarem conjugados ao essencialismo neryniano. 

 O quinto artigo, O efeito de ir-realidade e a política no conto “A Fila”, de Murilo Rubião, propõe 
uma discussão de alguns elementos, pertencentes à primeira vista a uma literatura fantástica, da obra de 
Murilo Rubião. Samuel Salzbach parte do conceito de “ir-realidade” de Rancière em seu estudo sobre a 
“partilha do sensível”. No tocante ao fantástico de Murilo Rubião, o autor faz referência, inicialmente, ao 
seu sentido comum – a simples materialização do absurdo, arredio às explicações – apresentando-o logo 
em seguida sua complexidade, na sua constante oscilação entre o real e o irreal, em uma possível ruptura 
do visível, dizível e do factível. Ele lembra a refutação de Rancière à afirmação de Barthes, no tocante ao 
excesso de real não ser a comprovação do real, senão somente ser causa de irrealidade. O autor não faz 
uma aplicação mecânica do pensador francês para o estudo da obra de Rubião. Ele parte de Rancière, do 
excesso de ir-realidade, atravessado pela vertigem do fantástico, para dar visibilidade de uma realidade do 
sistema burocrático do Estado, expresso em forma narrativa, em Murilo Rubião. 

 O próximo texto é uma entrevista concedida por Evandro Nascimento, pesquisador das rela-
ções entre literatura e filosofia, em especial dos estudos de Derrida, assim como seu tradutor, além 
de escritor brasileiro. A entrevista versará sobretudo sobre temas gerais contemporâneos, fechando 
a seção de artigos. 

 A segunda seção, inaugurada há alguns anos nesta revista, propõe como objetivo suprir a carên-
cia de traduções de textos que transitem pela literatura e filosofia. Apresentamos, neste volume, a tra-
dução do Prólogo y capítulo I de “Meditaciones sobre los Cantares”, de Teresa de Jesús, uma das grandes 
escritoras do século XVI espanhol, conhecido como “século de ouro”. Teresa de Jesus vai além de uma 
literatura mística, antecedendo um tipo de literatura que, segundo a tradutora, ainda engatinhava – a 
autobiografia em sua análise do “eu”. Lembra a tradutora terem sido as obras teresianas traduzidas em 
diversos idiomas, inclusive em português, pela Editora Loyola (editoração exclusiva de textos religiosos 
cristãos). No entanto, Larissa M. Raymundo ressalta que objetiva dar, em sua tradução, uma ênfase 
maior ao aspecto literário ao texto de Teresa de Jesús, posto que o doutrinário está claramente deline-
ado na tradução da Editora Loyola. 
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Uma revisão sobre a antiga divergência entre filosofia e poesia

Paulo Marchelli
Professor da Universidade Federal de Sergipe/UFS

RESUMO

Desde os pré-socráticos estabeleceu-se uma diferença entre a forma de pensar dos poetas e dos filósofos, ca-
bendo aos primeiros buscar inspiração nas fontes mitológicas para a interpretação da história e das coisas exis-
tentes no mundo. Quanto aos filósofos, seu papel seria refletir sobre o significado da natureza humana e dos 
demais seres existentes a partir do primado da razão. Ao longo da história do pensamento e da arte ocidentais, 
as diferenças entre o fazer poético e o filosófico abriram-se para um conjunto de interpretações que em muitos 
momentos contribuíram para que ambos encontrassem ressignificações quanto às suas formas de expressão, 
aproximando-as ou afastando-as de realizações comuns. Nesse sentido, o presente trabalho procura discutir 
criticamente ideias selecionadas de estudiosos que se dedicaram à contenda das relações entre os fundamentos 
da arte poética e da reflexão filosófica. Entre os filósofos estudados, destacam-se Parmênides, Platão, Aristóteles 
e Heidegger.

PALAVRAS-CHAVE: Formas poéticas. Textos filosóficos. Teorias da escritura.

ABSTRACT

Since the pre-Socratic have settled differences between the thinking of the poets and philosophers. The first 
came out in search of seek inspiration in the mythological sources for the interpretation of history and of the 
things in the world. To philosophers had to reflect on the significance of human nature and the other existing 
beings from the primacy of reason. In Western thought and art, the differences between poetry and philosophy 
were opened to a set of interpretations, that contributed to both find resignifications of its forms of expression, 
approaching or moving them to joint achievements. In this sense, the present work seeks to discuss critically 
ideas selected of scholars who dedicated themselves to relations between the foundations of the poetic art and 
philosophical reflection. Among the studied philosophers are Parmenides, Plato, Aristotle and Heidegger.

KEYWORDS: Poetic forms. Philosophical texts. Theories of Scripture.
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1. Introdução

 O primeiro texto produzido na Grécia antiga segundo a forma que se tornou o padrão da escrita 
filosófica deve-se a Anaximandro, que viveu dos fins do século VII a.C. até o início da segunda metade 
do século VI a.C. e adotou a forma prosaica de escrever para livrar-se das limitações que a métrica do 
verso praticado na época pelos poetas impunha ao livre jogo do logos em busca da arché, o princípio 
naturalista que os pré-socráticos acreditavam ser eterno e estar presente em todos os momentos da 
existência das coisas (REALE; ANTISERI, 1990). O texto de Anaximandro, cuja denominação era Sobre a 
Natureza é considerado como marco inicial do tratamento filosófico do ocidente escrito em prosa, mas 
muito do que era tido como filosofia nos séculos iniciais de sua produção continuou sendo composto 
em versos (VILLELA-PETIT, 2003). Os textos pré-socráticos e dos sofistas já mostram que a disputa entre 
filósofos e poetas, a palaià diaphorá constitui uma crítica daqueles contra estes últimos, que são consi-
derados como os formadores da civilização helênica a partir da tragédia e da comédia, gêneros princi-
pais da poesia grega, criados por Homero e Hesíodo, que teriam vivido respectivamente nos Séculos VIII 
e VII a.C. As diversas leituras interpretativas a respeito da palaià diaphorá realizadas por pesquisadores 
da História da Filosofia (VOEGELIN, 1947; STATKIEWICS, 2000; BLACK, 2002), entre outros merecem ser 
revistas para que se tenham subsídios destinados a compreender melhor a sistemática rejeição e as 
eventuais opções dos filósofos pelo gênero poético.

 Xenófanes (570 a.C. - 475 a.C), pré-socrático da Escola eleática escreveu em versos: “Tudo aos 
deuses atribuíram Homero e Hesíodo, / tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura, / roubo, 
adultério e fraude mútua” (XENÓFANES, 2016). Com isso, ele exprimia o desprezo que sentia pela adora-
ção dos deuses antropomorfos que em sua época era popularizada na mitologia criada pelos precursores 
da poesia épica. Não era o gênero poético que Xenófanes rejeitava, pois ele mesmo se exprimia em versos, 
mas sim os mitos consagrados por Homero e Hesíodo, o que mostra ser a palaià diaphorá uma crítica ao 
conteúdo e não à forma dos versos.

 Entre os pré-socráticos que foram influenciados por Xenófanes destaca-se Parmênides de Eleia 
(530 a.C. – 460 a.C.), cuja iniciação filosófica teve supostamente a ver com os pitagóricos, desempenhou 
papel fundamental na Escola eleática, foi seguido por discípulos como Zenão de Eleia (490/485 a.C.? - 430 
a.C.?), Melisso de Samos (470 a.C - ?) e venerado profundamente no diálogo escrito por Platão (428/427 
a.C. – 348/347 a.C.) que leva seu nome (PARMÊNIDES, 2017). Apenas um único trabalho escrito por Par-
mênides é conhecido, o poema intitulado Sobre a Natureza, para cuja forma métrica de composição rítmi-
ca ele adotou o hexâmetro e cujo conteúdo épico o aproxima da obra de Hesíodo. O neoplatônico romano 
Plutarco (46 d.C. – 120 d.C), na obra Quomodo adolescens poetas audire debeat considerou que a poesia 
de Parmênides era apenas uma maneira de evitar a prosa (PLUTARCO, 1987). Em De Audiendis Poetis, 
Plutarco apresenta comentários críticos sobre a forma de versificação do eleata (LÓPEZ, 1984). Ao longo 
da História da Filosofia a qualidade da poesia de Parmênides tem sido questionada de forma sistemática 
e o neoplatônico grego Ploco Lício (412-485) na sua leitura do diálogo de Platão que leva o nome do ele-
ata considerou que as alegorias e metáforas existentes em Sobre a Natureza correspondem a uma forma 
poética forçada, que na verdade nada mais é do que prosaica (BEZERRA, 2004). Comentadores modernos 
têm escrito sobre a impertinência do poema parmenídico como forma de expressão filosófica:

Parmênides foi um poeta? Os estudiosos de sua obra têm perguntado isso e eles claramente não o con-
sideram como um poeta, mas sim como um lógico frio. Mas por que ele quis expressar-se na poesia e 
nos hexâmetros, o imponente estilo dos poetas épicos? Não se pode dizer que tenha sido moda para um 
filósofo-cientista exprimir-se por meio da poesia. Os predecessores de Parmênides, como Anaximandro, 
Anaxímenes e Heráclito escreveram livros sob a forma de prosa e Xenófanes manifestou-se pela poesia, 
mas esse era um entusiasta apaixonado pela linguagem que fazia um uso extravagante da mesma, não 
um filósofo sistemático (BOODIN, 1943, p. 578).



10

A Palo Seco Ano 9, n. 9, 2017

 A polêmica sobre a forma do texto de Parmênides não retira seu status de situar-se entre os 
autores de maior de maior importância na História da Filosofia, pois ele representa o arquétipo de um 
modo duradouro de pensamento, que se coloca com a força lógica do intelecto a par das especulações 
pitagóricas sobre a natureza do número e procura articular e ordenar o mundo sensível, bem como 
interpretar a vida humana com o instrumental permanente da racionalidade simbólica (JAEGER, 1975). 
Enquanto a prosa com que Anaximandro escreveu sua obra Sobre a Natureza é uma opinião sensível 
e intuitiva da gênese e da decomposição cósmicas, os fragmentos dos versos do poema de mesmo 
nome composto por Parmênides constitui um encadeamento rigorosamente lógico baseado na força 
construtiva de ideias abstratas, que correspondem à primeira série de proposições filosóficas de conte-
údo vasto legado à posteridade pela Grécia antiga. A importância do texto parmenídico não é estética, 
mas epistemológica. Enquanto em Anaximandro a essência das coisas se corrompe e se transforma no 
tempo, em Parmênides o ser se liberta de toda alteração e permanece imóvel em si mesmo, o que dá a 
possibilidade de realização do conhecimento.

 Para os defensores da poesia de Parmênides ela constitui um legado do idioma grego, cujos frag-
mentos que se conservaram correspondem à primeira série de proposições filosóficas com um vasto e 
rigoroso encadeamento de conjecturas fundamentadas em leis lógicas conflitantes com toda a filosofia 
da natureza anterior. “Esta força daquilo que no puro pensamento se adquiriu é a grande descoberta que 
domina toda a filosofia eleática. Determina a forma poética dentro da qual o seu pensamento se desen-
volve” (JAEGER, 1975, p. 203). A certeza sobre o fato que o ser é e o não ser não é torna o devir impossível. 
Mas a aparência das coisas conduzida pelos sentidos pode enganar a razão até mesmo sobre o próprio 
significado do ser e levar o pensamento a crer na unicidade e na certeza infalível do não ser. No estado 
definido pela aparência enganadora, o pensamento que é a vista e o ouvido espiritual do ser emaranha-se 
em contradições sem saídas.

[...] os mortais, que nada sabem, / vagueiam, com duas cabeças: pois a incapacidade / lhes guia no peito 
a mente errante; e são levados, / surdos ao mesmo tempo que cegos, aturdidos, multidão indecisa, / que 
acredita que o ser e o não ser são o mesmo / e o não mesmo, para quem é regressivo o caminho de todas 
as coisas (PARMÊNIDES, 2002, 6º fragmento).

 Para que a esfinge não o devore, nada mais resta ao pensamento do que senão acabar por admitir 
que possamos ser e não ser ao mesmo tempo, de forma a podermos atribuir à razão a não cognoscibili-
dade do real. Portanto, o real nunca seria apreendido pelo pensamento, mas para garantir sua cognosci-
bilidade uma musa revelará a Parmênides que à verdade sempre deve corresponder um objeto que lhe é 
verossímil. O pensamento tem a ver, portanto, não somente com a geração de ideias, mas também com a 
verossimilhança destas com a existência da coisa pensada na natureza, de forma a evitar que o inverossí-
mil enuncie proposições sobre acontecimentos irreais impensáveis. Para Parmênides, o pensamento e o 
não ser são contrários e excludentes entre si. O ser, portanto, é o pensamento expresso pela razão.

 A prevalência das ideias parmenídicas na História da Filosofia pode ser vista na Idade Média, 
onde o pensamento inspirado por Deus e o ser representado pela fé na razão foram considerados inse-
paráveis pela Teologia cristã. Na Renascença, depois do enunciado da frase cogito, ergo sum por Renê 
Descartes o idealismo filosófico assumiu fortemente que o pensamento e o ser devem ser ambos con-
siderados como significados de uma mesma coisa. Mas enquanto para Parmênides o não ser é impen-
sável e negativo quanto às possibilidades da razão, modernamente acredita-se que ele é perfeitamente 
cognoscível em si mesmo.

[...] a simples percepção de algo simplesmente dado, que já Parmênides havia tomado como guia na 
interpretação do ser, possui a estrutura temporária da pura ‘apresentação’ de uma coisa. O ente que 
se manifesta nessa apresentação e que é entendido como o ente próprio é, portanto, interpretado com 
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referência ao presente, ou seja, concebido como vigência. [...]. Não ser ele mesmo é uma possibilidade 
positiva dos entes que se empenham essencialmente nas ocupações de mundo. Deve-se conceber esse 
não-ser como o modo mais próximo de ser da presença em que, na maioria das vezes, ela se mantém 
(HEIDEGGER, 2005, p. 55, grifos do autor).

 Em contraposição à influência da antiga filosofia naturalista que por meio de Heráclito (535 a.C. 
- 475 a.C.) houvera negado a perenidade e a imutabilidade da arché, o ser composto em versos por Par-
mênides possui os atributos da imortalidade, totalidade, unicidade, inviolabilidade, eternidade, indivisi-
bilidade, homogeneidade, incorruptibilidade e completude. Alheio ao devir, o ser parmenídico significa 
a presença constante da razão no mundo, que foi revelado por uma musa e expresso através da métrica 
dos hexâmetros. As musas também inspiraram Homero, Hesíodo e os épicos gregos, mas para revelar o 
impossível do ponto de vista da razão. A exemplo de Parmênides, Anaximandro também evocou a perma-
nência duradoura da essência das coisas no mundo, mas a forma prosaica de sua filosofia não foi validada 
pelas musas. A descoberta pitagórica da essencialidade irrestrita do número em relação a todas as coisas 
certamente influenciou Parmênides em seu esforço para compor em versos uma concepção global da filo-
sofia da natureza. Sua descoberta sobre a necessidade de haver uma forma pura de pensamento constitui 
a abertura de um novo caminho para a razão, a única possível para se chegar à posse da verdade. A partir 
de Parmênides, a ideia de investigação racional dos fatos do mundo se estabelece como fundamento da 
filosofia, cria uma ressonância terminológica que opõe os caminhos do certo e do errado e faz surgir o 
sentido do método. Ele é o primeiro a levantar conscientemente o problema do método científico e a 
distinguir com clareza os dois caminhos principais que a filosofia posterior seguirá: a percepção e o pen-
samento. Seus versos libertaram pela primeira vez o pensamento das aparências ilusórias do sensível e 
estabeleceram no que posteriormente Aristóteles denominará de metafísico a cognoscibilidade racional, 
que permite compreender a totalidade e a unidade da natureza. Parmênides revela nas estrofes corres-
pondentes aos fragmentos dos seus versos uma força fundamental de concepção do mundo por meio da 
racionalidade, que é especificamente helenística e palco emocionante da experiência de conversão da 
descoberta humana do pensamento puro.

Parménides é poeta pelo entusiástico sentimento com que julga ser o portador dum novo tipo de conhe-
cimento, por ele considerado, ao menos em parte, a revelação da Verdade. É algo de completamente 
diverso do proceder ousado e pessoal de Xenófanes. O poema de Parménides está impregnado duma 
altiva modéstia. E a sua exigência é tanto mais rigorosa e inexorável quanto ele se sabe um simples servo 
e instrumento duma força mais alta que contempla com veneração. Encontra-se no proémio a confissão 
imorredoira desta inspiração filosófica. Se nisso atentarmos bem, veremos que a imagem do ‘homem 
sábio’ que caminha para a verdade procede da esfera religiosa. [...]. Esta tradução do mundo das repre¬-
sentações na linguagem dos mistérios, de crescente importância naquela época, tem o maior interesse 
para a compreensão da consciência filosófica (JAEGER, 1975, p. 205-6).

 A prosa de Anaximandro sobre a natureza nada mais descreve do que as aparências que Parmê-
nides classificaria como o não ser, pois somente os incríveis cavalos que nos seus versos o transportaram 
são, conforme as palavras escritas no prólogo, capazes de impelir o pensamento pelo caminho “da divin-
dade, / que leva o homem sabedor por todas as cidades. / Por aí me levaram, por aí mesmo me levaram os 
habilíssimos corcéis, / puxando o carro, enquanto as jovens mostravam o caminho” (PARMÊNIDES, 2002, 
1º fragmento - prólogo). Ainda no prólogo, Parmênides canta que enquanto os corcéis conduziam o carro 
de sua poesia pelo caminho apontado pelas musas o eixo silvava nos cubos como a siringe de Pã, movendo 
as duas rodas de forma incandescente e vertiginosa, impelindo-o de um e de outro lado ao encalço da-
quelas jovens filhas do sol, que se apressavam a leva-lo da região da noite para a luz, libertando-o com as 
mãos à cabeça dos véus que a escondiam. No mesmo fragmento do prologo, a partir do 11º verso se lê: “Ai 
está o portal que separa os caminhos da noite e do dia, / encimado por um dintel e um umbral de pedra; 
/ o portal, etéreo, fechado por enormes batentes, / dos quais a Justiça vingadora detém as chaves que os 
abrem e fecham”. Sobre as jovens musas filhas do Sol que retiraram o véu de sua ignorância, Parmênides 
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escreve a partir do 17º verso do prólogo que elas se dirigiam a ele com doces palavras, persuadindo-o a 
cruzar a barra do portal que ergueram com habilidade para que passasse.

[...] e ele abriu-se, / revelando um abismo hiante, enquanto fazia girar, / um atrás do outro, os estriden-
tes gonzos de bronze, / fixados com pregos e cavilhas. Por aí, através do portal, / as jovens guiaram com 
celeridade o carro e os corcéis. / E a deusa acolheu-me de bom grado, mão na mão / direita tomando, 
e com estas palavras se me dirigiu: / ‘O jovem, acompanhante de aurigas imortais, / tu, que chegas 
transportado até nós pelos corcéis, / Salve! Não foi um mau destino que te induziu a viajar / por este 
caminho – tão fora do trilho dos homens –, / mas o Direito e a Justiça. Terás, pois, de tudo aprender: / o 
coração inabalável da verdade fidedigna / e as crenças dos mortais, em que não há confiança genuína. / 
Mas também isso aprenderas: como as aparências / tem de aparentemente ser, passando todas através 
de tudo.’ (PARMÊNIDES, 2002, 1º fragmento - prólogo).

 O que parece ter sido pouco observado até hoje pelos estudiosos de Parmênides diz respeito ao 
fato que o poema exprime quase em sua totalidade a fala de uma deusa que recebeu o poeta depois 
dele cruzar o portal erguido pelas aurigas imortais. Conforme mostrado na citação acima, o tradutor fe-
cha no final do 1º fragmento as aspas abertas no verso que dá entrada às palavras da deusa. Tal verso é 
o 24º do prólogo. Considerando que a 1ª estrofe contém 32 versos, para o tradutor em questão a deusa 
falaria ao longo de apenas nove versos, mas isso é claramente um erro, pois a musa continua a falar, 
senão veja o 2º fragmento:

Vamos, vou dizer-te – e tu escutas e fixa o relato que ouviste – / quais os únicos caminhos de inves-
tigação que hão para pensar: / um que é, que não é para não ser; / e caminho de confiança (pois 
acompanha a verdade); / o outro que não é, que tem de não ser, / esse te indico ser caminho em tudo 
ignoto, / pois não poderás conhecer o que não é, não é consumável, / nem mostrá-lo [...]. (PARMÊNI-
DES, 2002, 2º fragmento).

 Em nenhuma das demais estrofes além do primeiro fragmento o tradutor usou o recurso das as-
pas, certamente induzido pela cogitada inabilidade poética de Parmênides, que não utilizou um narrador 
como fizeram Homero e Hesíodo, o que lhes permitia explicar a quem se referia a fala. Plutarco e Ploco 
Lício bem que criticaram a forma poética de Parmênides já na antiguidade. Caso ele dominasse a técnica 
dos épicos, certamente escreveria no início do 2º fragmento algum hexâmetro com o conteúdo do tipo: 
E a deusa cuja mão direita a minha tomara, a seguir se afasta, fixa seus olhos nos meus e diz com a inco-
mensurável doçura de sua imortal sabedoria: [...].

 Não se sabe se a forma fragmentada com que o poema parmenídico chegou à contemporaneidade 
seja responsável pala ausência de um narrador na composição, isto pode até ser possível. Mas para enten-
der o poema é imprescindível ver que a narração toda ocorre na 1ª estrofe, quando Parmênides explica 
que foi guiado por aurigas imortais em um carro conduzido por corcéis flamejantes que o levaram ao 
portal que elas abriram, onde ele encontrou a deusa que lhe recita o correspondente a todo o restante da 
composição. As técnicas da composição épica eram muito conhecidas na Grécia e isso reforça a hipótese 
de que os versos narrativos das diversas estrofes talvez tivessem se perdido, quem sabe nas compilações 
feitas pelos seguidores de Platão, que abominava a forma poética. De qualquer forma, é irrefutável o fato 
de que a deusa é que fala em todo o poema, a exemplo da seguinte passagem:

E necessário que o dizer e pensar que é sejam; pois podem ser, / enquanto nada não é: nisto te indico 
que reflitas. / Desta primeira via de investigação te afasto, / e logo também daquela em que os mortais, 
que nada sabem, / vagueiam, com duas cabeças: pois a incapacidade / lhes guia no peito a mente erran-
te; e são levados, / surdos ao mesmo tempo que cegos, aturdidos, multidão indecisa, / que acredita que 
o ser e o não ser são o mesmo / e o não mesmo, para quem é regressivo o caminho de todas as coisas. 
(PARMÊNIDES, 2002, 7º fragmento).



13

A Palo Seco Ano 9, n. 9, 2017

 A referência aos mortais que nada sabem é tipicamente uma expressão da divindade que fala nos 
versos. Os poetas épicos se manifestavam por meio dos deuses e muitas são as passagens sobre os vícios 
da mortalidade enunciados pelas divindades na Ilíada de Homero e na Teogonia de Hesíodo. Na obra A 
República (PLATÃO, 1970) a afirmação de que os poetas são meros imitadores recai justamente sobre o 
fato de Homero e Hesíodo reproduzirem a fala dos deuses. Em Parmênides a filosofia é uma revelação 
divina expressa em versos, mas com isso Platão não concorda, pois para ele a razão busca a verdade por 
meio de uma metafísica prosaica que deve eliminar o ponto de vista poético. Se usasse a mesma técnica 
de Hesíodo, Parmênides teria narrado na composição das suas estrofes as ações da musa e não somente 
sua fala. Para imprimir a forma dialógica da metafísica nascente nas forjas da Academia Antiga, supõe-se 
que Platão e seus seguidores podem ter suprimido a partir da 2ª estrofe as referências diretas à musa nas 
diversas citações que fizeram dos versos de Parmênides.

 O poema completo de Parmênides está irremediavelmente perdido e a última referência que se 
tem dele é originária de Simplício, que no século VI escreveu ter o texto original se tornado raro naquela 
época (BOODIN, 1943, p. 586-7). A exemplo do que aconteceu com a obra da maioria dos filósofos pré-so-
cráticos, o que restou do poema são citações fragmentárias reproduzidas nos textos de diversos comen-
tadores e Platão foi o primeiro a cita-lo, depois Aristóteles, Plutarco, Sexto Empírico, seguidos por vários 
outros autores e finalmente Simplício. Depois disso, o poema completo nunca mais foi referido. O critério 
utilizado pelos filólogos para determinar qual é a cópia mais fiel ao original é considerar os fragmentos 
que se repetem em vários comentadores e a reconstrução do texto a partir da reunião de todas as cita-
ções existentes. Os historiadores da Filosofia antiga consideram a Academia platônica o primeiro local de 
criação e revisão sistemática de textos e discutem os pormenores do como seriam as atividades cotidianas 
das pessoas que a frequentavam.

Para Platão e Aristóteles a filosofia era o melhor caminho para a ocupação do tempo que os aristocratas 
gregos possuíam. Os estudiosos modernos admitem que eles estabeleceram carreiras em suas escolas 
e definiram critérios para avançar dentro delas. A história do Panathenaicus de Isócrates [436 a.C. – 338 
a.C.] dá apoio à ideia de que os acadêmicos regularmente trabalhavam na revisão de seus textos com 
os alunos. Outro nome a ser destacado é o de Teofrasto [372 a.C. - 287 a.C], que reclamava sobre o 
equivalente antigo à ‘pressão para publicar’ e considerava que as leituras públicas serviam para produzir 
correções (SHARPLES, 1993, p. 111).

 A hipótese de que os antigos acadêmicos gregos citassem apenas as partes do poema de Parmêni-
des que corroborava as ideias da metafísica platônica é plausível e com isso a forma épica global de com-
posição teria sido omitida. Mas há interpretações que questionam a pertinência da deusa como falante 
do poema e uma delas entende que a primeira estrofe exprime uma visão que o filósofo teve enquanto 
jovem. Como os demais versos racionalizam essa visão, então a referência à deusa deveria ser eliminada 
nos mesmos. “Mas por que razão é que a deusa deve falar, exceto pelo fato de que se trata de uma reve-
lação?” (BOODIN, 1943, p. 578). Além disso, se tal como a poesia a filosofia fosse inspirada pelos deuses, 
então os grandes problemas do pensamento seriam resolvidos, como a imortalidade daquilo que é e a 
perenidade do não ser. Seria o fim da filosofia, que não parece interessar aos deuses, pois é uma coisa dos 
mortais. Mas talvez fosse justamente por ter encontrado uma arché verdadeira que Parmênides quisesse 
comunicar-se por meio de uma deusa imortal e incorruptível.

 Mas nada do que é filosófico no poema mudaria se a deusa fosse suprimida? Pouca coisa seria 
diferente se Parmênides falasse por ele mesmo como faziam os filósofos prosaicos, para quem os deuses 
não inspiravam a racionalidade. O efeito da forma poética de Parmênides sobre sua filosofia parece à pri-
meira vista ser apenas estético, que não ficou bom, diga-se de passagem, tendo em vista a quantidade de 
críticas já feitas ao longo da História. Mas mesmo que corresponda a uma ideia ainda marginal no âmbito 
da filosofia ocidental, a hipótese de que a forma poética do texto determina irreversivelmente o conteúdo 
de sua filosofia possui prós e contras que a partir de Heidegguer começa a ganhar outros contornos.
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2. A rejeição platônica do texto poético como filosofia

 O diálogo entre Sócrates e Glauco descrito no Livro X da República (PLATÃO, 1970) reatualiza a 
palaià diaphorá no sentido de procurar destituir os poetas da autoridade que ainda possuíam na educa-
ção e na opinião comum. A perspectiva do diálogo platônico é defender que tanto no plano do indivíduo 
quanto na Pólis somente uma educação inspirada na discussão filosófica consegue promover as disposi-
ções necessárias para combater a corrupção do êthos, ou seja, a vontade pessoal de cada um determinada 
pelos padrões morais, virtudes afetivas, atitudes comportamentais e capacidade intelectiva. A hipótese 
clássica dos estudiosos em relação ao discurso platônico sobre a palaià diaphorá é que a divergência que 
ela exprime nada tem a ver com a poemática, ou seja, a parte da poética que estuda o aspecto formal dos 
poemas “embora, para ele [Platão], essa [a poesia] não possa ser mais o modo de exposição do filosofar, 
por não ser congruente com a prática do dialégesthai [filosofia como diálogo] que, a partir de Sócrates, 
passou a caracterizar o pensamento filosófico” (VILLELA-PETIT, 2003, p. 52). No entanto, ao descartar que 
a análise com base na poemática é um ponto central subjacente ao diálogo conforme descrito por Platão 
no Livro X da República, a hipótese clássica deixa transparecer inconsistências fundadas em contradições 
que a tornam questionável.

 No livro da República, Sócrates pretende demonstrar a Glauco porque a espécie de poesia que 
somente é capaz de imitar a realidade em sua aparência deve ser abolida do Estado, visto estar muito 
afastada da verdade e não ser capaz de produzir nada além de simulacros e fantasmas. Para que se tenha 
um Estado perfeito, Sócrates diz que é preciso seus cidadãos “saberem discernir a ciência da ignorância, 
a realidade da imitação” (PLATÃO, 1970, p. 274). Homero muito falou em seus versos da condução dos 
exércitos na guerra e da educação dos jovens, mas não há um Estado sequer que o tivesse considerado 
um sábio legislador ou lhe glorificado pelos serviços prestados. Para Platão, se de fato Homero tivesse 
sido capaz de tornar os homens melhores com os conhecimentos revelados pelas coisas que sua poesia 
tão bem sabia imitar, então certamente poder-se-ia compara-lo a Pitágoras de Abdera, que com a filosofia 
conduziu seus contemporâneos a bem governar a pátria e a família, de forma que se via coberto de triun-
fos por todos os lugares pelos quais passava. Portanto, a começar por Homero, todos os poetas tratam da 
virtude e de todos os demais assuntos que seus versos exprimem não mais do que como ficcionistas de 
realidades fantasmagóricas. O discurso desses poetas, “ajudado pela medida, pelo número e pela harmo-
nia, persuade aos que o ouvem a julgarem pelos versos que se acham perfeitamente instruídos nas coisas 
tratadas” (PLATÃO, 1970, p. 277). Na República, somente serão toleradas as obras poéticas que exprimem 
hinos em louvor aos deuses e elogios a homens ilustres, pois se for permitida a entrada das voluptuosas 
musas da poesia lírica e épica, o prazer e a dor passarão a reinar no lugar da lei e da razão. Mas apesar 
de tudo, foi Homero quem instruiu e formou a Grécia, de forma que para Platão será permitido aos pro-
tetores da poesia defenderem-na em prosa quando boas razões provarem que ela não deva ser excluída 
do Estado bem governado, sendo nesse caso recebida de braços abertos. Em outras passagens do diálogo 
com Glauco, Sócrates explica reiteradamente porque quase toda poesia tem como essência nada mais do 
que produzir uma imitação da realidade, da mesma forma como um pintor é capaz de representar em sua 
arte algo sobre o que nada compreende. Dessa forma, todos os que se dedicam à poesia dramática, quer 
componham versos jâmbicos ou heroicos não passam de imitadores dissimulados. 

 Além da forma direta com que a repulsa à forma poética é expressa na República, outros textos 
platônicos apresentam situações sutis de desprezo à louvação das musas, como no diálogo Parmênides 
(PLATÃO, 2015). A sutileza em questão está em primeiro lugar no fato de que Platão inverte a imagem de 
Parmênides, que se exprimia pela poesia, para transforma-lo em um perfeito filósofo dialético que prota-
goniza com Sócrates um boquejar sobre as coisas do ser e do não ser. Uma passagem em que o diálogo se 
desenrola em termos da explicação das diferenças entre o conhecimento divino e o humano, Parmênides 
diz o seguinte para Sócrates:
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Logo, se se encontra em Deus esse domínio supremo e esse conhecimento perfeito, nem esse domínio 
chegará nunca a dominar-nos, nem esse conhecimento a conhecer-nos, ou seja, ao que for do nosso 
mundo; porém, da mesma forma que não dominamos os deuses com nosso domínio, nem alcança-
mos nada das coisas divinas com nosso conhecimento: assim, também, pelas mesmíssimas razões, 
os deuses não têm domínio sobre nós nem conhecem os negócios humanos, na qualidade de deuses 
(PLATÃO, 2015, p. 10).

 Não bastasse transformar Parmênides em um pensador da parolagem, Platão nesta passagem co-
loca na boca do mesmo a fala de que os deuses não têm domínio sobre o conhecimento humano, o que 
é claramente falso quando se constata que nos versos de Sobre a Natureza a deusa revela coisas de inte-
resse crucial para a forma de pensar dos mortais. Platão considerava Parmênides um filósofo de primeira 
grandeza entre os pré-socráticos, mas perceber em toda a sua amplitude a verdadeira concepção que ele 
tinha do pensamento do eleata é tarefa difícil. Por outro lado, é inegável a existência de desacordos com 
o poema original que aparecem ao longo do diálogo. A dificuldade de interpretar sobre qual foi afinal a 
intenção de Platão ao escrever o Parmênides gera questões que aparecem como:

A este respeito, cabe perguntar se o Parmênides foi escrito seguindo um caminho errado? Não há nada 
verdadeiramente parmenídico no Parmênides? A leitura que Platão faz do pensamento de Parmênides 
chega a ponto de tornar impossível, ou pelo menos muito arriscado considerar o diálogo como um teste-
munho confiável sobre o Parmênides histórico (CASTELNÉRAC, 2014, p. 436, grifos nossos).

 Para responder as questões citadas, o autor explica inicialmente que Platão coloca Parmênides no 
lugar privilegiado de ter desenvolvido um rigoroso método de investigação, mas ao mesmo tempo criti-
ca-o pelas suas particularidades aporéticas de não ter resolvido o problema metafísico do não ser, pois 
mesmo que este não constitua um caminho para o pensamento, é por outro lado perfeitamente pensável. 
Trata-se da passagem correspondente ao 2º fragmento, quando a deusa revela que o caminho do não 
ser é ignoto, irreconhecível e não consumável. Portanto, o método revelado por ela não é o mesmo da 
metafísica, o que leva o autor citado a empreender em seu artigo uma busca incessante do erro do pen-
samento de Parmênides. Para enunciar o erro, recorre ao oitavo fragmento, onde a musa revela de forma 
contundente a impossibilidade de que algo possa se originar do não ser: “Parmênides, que não confere 
nenhuma realidade ao que não é, se torna por outro lado eloquente frente ao ‘caminho do não ser’, que 
participa indiretamente da busca do que o ser é e, portanto, pela aporia do método, também do que o 
ser não é” (CASTELNÉRAC, 2014, p. 437). A leitura realizada é no mínimo cruel com Parmênides, pois na 
verdade Platão não refuta propriamente o método revelado pela deusa, mas apenas reestabelece que o 
múltiplo também existe a par do Uno, de forma a com isso salvar sua metafísica de um imbróglio lógico 
que nem mesmo Aristóteles conseguiria resolver posteriormente.

A estratégia de Platão consiste em utilizar elementos do segundo fragmento e dos versos 8 e 9 do 
oitavo fragmento para demonstrar as propostas equivocadas do tratamento metodológico de Par-
mênides. Em resumo, o erro do poema consiste em afirmar a relação de uma ‘coisa que é’ com uma 
‘coisa que não é’. De acordo com Platão, no entanto, Parmênides não poderia saber que a revelação da 
musa estava errada, pois segundo ela o não ser nunca é exprimível ou pode ser considerado. Mesmo 
que no sétimo fragmento a musa não afirme que o não ser é impensável ou inexprimível, ela adverte 
ao jovem Parmênides para afastar o pensamento do caminho dado pelo que é impossível de se falar, 
ver e ouvir. Está fora de questionamento atribuir uma existência às coisas que não são, mas isso não 
afasta a necessidade de que o não ser fosse incluído na composição do poema como forma positiva de 
afirmação do real (CASTELNÉRAC, 2014, p. 438).

 O autor segue afirmando que os argumentos platônicos contra Parmênides recaem sobre o idealis-
mo desse último, que parecia atribuir existência a qualquer objeto do pensamento. “Eu gostaria de saber 
se Parmênides teria os meios teóricos de elaborar uma crítica da linguagem e das sensações a partir da 
representação inicial do seu método de investigação” (CASTELNÉRAC, 2014, p. 440). Claro que as teorias 
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da linguagem e das sensações não estavam disponíveis naquela época, mas nem por isso deve-se concluir 
que Parmênides não possuísse um método capaz de discernir o ser do não ser, mesmo sendo esse último 
impensável e inexprimível conforme a leitura de Platão, pois o maior problema dos pré-socráticos era en-
contrar a arché capaz de dar sentido à razão em sua busca dos princípios da natureza. 

 Mas mesmo que a leitura do Parmênides realizada pelo autor seja questionável, suas observações 
conduzem a ideias interessantes, pois suscitam que se deva responder sim à pergunta sobre a natureza 
da palaià diaphorá envolvida com a rejeição ao método parmenídico. Ao rejeitar o método, Platão estaria 
também rejeitando a forma poética por meio da qual Parmênides compôs a revelação da deusa? Antes de 
discutir o porquê de a resposta ser sim, é importante explicitar ainda mais sob que aspectos a leitura cita-
da do Parmênides parece superficial. A interpretação de que o protagonista do diálogo não corresponde 
ao Parmênides histórico é correta, até mesmo pelo fato de ter morrido quando o Sócrates real com quem 
discute não teria mais do que nove anos de idade. Dessa forma, Parmênides, Sócrates, Zenão, Aristóteles 
e os demais coadjuvantes não são figuras reais, mas personagens de Platão. O problema interpretativo 
está em que o autor procura o erro do método filosófico do Parmênides histórico a partir das premissas 
sobre o ser e o não ser existentes no próprio poema, sem levar em conta a interposição da metafísica que 
Platão descobrira e que lhe permitia pensar segundo a lógica do cálculo proposicional da linguagem que 
Aristóteles irá sistematizar posteriormente. Platão argumenta por meio do Sócrates do diálogo a partir da 
forma lógica necessária ao pensamento filosófico que ele descobrira com a metafísica, novidade esta da 
qual se vale para fundamentar o debate sobre as premissas parmenídicas.

 Na Parte I do diálogo, Platão explica que Sócrates e mais alguns em sua companhia foram à casa 
de Pitodoro para ouvirem a leitura das escritas de Zenão, que pela primeira vez as tinha levado a Atenas. 
Sócrates, nesse tempo, era muito jovem e na ausência casual de Parmênides o próprio Zenão incumbiu-se 
da leitura. Já se encontravam quase no fim quando Parmênides chegou acompanhado de Aristóteles. A 
partir daí, adentrando na Parte II têm início os diálogos propriamente ditos.

Sócrates pediu a Zenão que relesse a primeira hipótese do primeiro argumento, depois do que se mani-
festou: Que queres dizer com isto, Zenão? Se os seres são múltiplos, por força terão de mostrar, a um só 
tempo, semelhanças e dissemelhanças, o que não é possível. Nem o semelhante pode ser dissemelhante, 
nem o dissemelhante semelhante. Declaraste isso mesmo, ou fui eu que não compreendi direito? Isso 
mesmo, respondeu Zenão. Então, se o dissemelhante não pode ser semelhante, nem o semelhante disse-
melhante, no mesmo passo não será possível existir o múltiplo, porque, se existisse, não poderia eximir-
-se desses atributos impossíveis. Mas, o fim precípuo de tua argumentação não visa a combater a crença 
geral de que o múltiplo existe? Não estás convencido de que cada um dos teus argumentos demonstra 
isso mesmo, e que, no teu modo de pensar, os argumentos por ti apresentados são outras tantas provas 
de que o múltiplo não existe? Foi isso o que disseste, ou não entendi bem? (PLATÃO, 2015, p. 2).

 Continuando a segunda Parte, Zenão fala que Sócrates compreendeu admiravelmente bem a in-
tenção geral da escrita. Sócrates se ocupa então dos comentários para afirmar ali estar presente com 
algumas modificações o que Parmênides já afirmara em seus Poemas, declarando que o Todo é um, em 
defesa do que aduz belos e convincentes argumentos. Sócrates lembra ainda que o eleata nega a existên-
cia do múltiplo com a apresentação de fortes e superabundantes provas. Desse modo, Sócrates pergunta 
se quando se diz que o Uno existe então ao mesmo tempo a existência do múltiplo está sendo negada, 
ao que observa Zenão ser verdade. A escrita que lera, explica Zenão, concorre para defender a seu modo 
a tese de Parmênides contra os que pretendem ridicularizá-lo, como se da inadmissão do múltiplo decor-
ressem as mais nefastas consequências que invalidariam a raiz de sua doutrina. Tratava-se de uma escrita 
contrária aos que defendiam a existência do múltiplo, cujo objetivo era mostrar as consequências absur-
das dessa ideia, que não apareciam na concepção do Uno para quantos o fossem examinar. Depois de 
outras falas secundárias de Zenão em defesa de Parmênides, na terceira Parte do diálogo Sócrates inicia a 
argumentação típica da sua dialógica metafísica.
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Porém dize-me o seguinte: não reconheces a existência em si mesma da ideia de semelhança, e a de uma 
outra, oposta a essa, de dissemelhança em si mesma, e que delas duas eu e tu participamos e todas as 
coisas a que damos a denominação de múltiplo? E que as coisas que participam da semelhança se tornam 
semelhantes, a esse respeito e na medida em que participam da dissemelhança, e uma e outra coisa as que 
participam das duas a um só tempo? Se todas as coisas participam dessas ideias, contrárias, e, pelo próprio 
fato dessa participação, ficam, no mesmo passo, semelhantes e dissemelhantes a elas mesmas: que há de 
surpreendente em tudo isso? Se alguém mostrasse semelhantes no ato de se tornarem dissemelhantes, ou 
o inverso: dissemelhantes passando a ser semelhantes, isso sim, eu tomaria como verdadeira maravilha! 
Porém dizer que as coisas que participam de uma e de outra apresentam ambos os caracteres, é o que 
não se me afigura, Zenão, contraditório; é como se alguém afirmasse que tudo é um pela participação da 
unidade e que esse mesmo todo é múltiplo por sua participação da pluralidade (PLATÃO, 2015, p. 3).

 Parmênides entra no diálogo na Parte IV e o debate sobre o Uno e o múltiplo decorre até o desfe-
cho final, chegando-se à conclusão de que ambos podem existir simultaneamente, o que coloca o argu-
mento parmenídico como vencido. Mas na acepção de Parmênides o Uno é que é, e o múltiplo o que não 
é, de forma que a existência de ambos impede o caminho do pensamento em direção ao ser, isso foi o que 
revelou a musa. Essa revelação dá origem à verdadeira metafísica, admitindo que o caminho do ser seja 
o único possível, não o que Platão concluiu, para quem a existência do não ser também é plausível, o que 
dá origem ao relativismo metafísico que perdura até hoje:

Quer o Uno exista quer não exista, tanto ele como as outras coisas, ou seja em relação com ele mesmo 
ou em suas relações recíprocas, todos eles de toda a maneira são tudo e não são nada, parecem ser tudo 
e não parecem nada. Absolutamente certo (PLATÃO, 2015, p. 62).

 Para a discussão sobre o problema da palaià diaphorá interessa a forma como a argumentação 
socrática foi desenvolvida no Parmênides, não propriamente os conceitos tratados, pois estes são for-
çados por Platão a se tornarem consensuais entre os dialogantes. Platão considera o Uno e o múltiplo 
como dados pela razão e a existência ou não de um ou de outro é vista como indiferente. Ao rejeitar o 
conceito de que o Uno é e assim ele existe, o múltiplo não é e assim não existe, sendo somente estas 
as possibilidades do pensamento prosseguir em seu caminho, Platão sem dúvida imprime falsidade à 
forma poética de que Parmênides se vale, mesmo que o tenha transformado em prosaico no diálogo, 
pois os deuses sabem falar unicamente por meio da poesia e recusar o conteúdo de sua fala significa 
também negar a forma com que eles se exprimem.

 A rejeição total do valor filosófico do texto poético parece ganhar sua forma final com Aristó-
teles, para quem “a epopeia e a poesia trágica, assim como a comédia, a poesia ditirâmbica, a maior 
parte da aulética e da citarística, consideradas em geral, todas se enquadram nas artes de imitação 
[mimeses]” (ARISTÓTELES, 2008, p. 37). O conceito de mimeses utilizado por Aristóteles assemelha-se à 
conceptualização dada por Platão na República, de forma que tudo o que é mimético está três pontos 
afastado da natureza, portanto distante da verdade. O conceito corresponderia ao efeito psicológico 
da linguagem poética, que embelezada pela harmonia da métrica e do ritmo pode expressar mentiras 
como se fossem verdades. Já a filosofia não pode mentir, pois se isso ocorrer ela deixará de cumprir 
seus compromissos com a verdade. Há uma passagem na Poética interessante para se estabelecer a 
partir de sua leitura uma diferença entre poesia e filosofia:

Pelo exposto se torna obvio que a função do poeta não é contar o que aconteceu, mas aquilo que po-
deria acontecer, o que é possível, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. O 
historiador e o poeta não diferem pelo facto de um escrever em prosa e o outro em verso (se tivéssemos 
posto em verso a obra de Heródoto, com verso ou sem verso ela não perderia absolutamente nada o seu 
carácter de História). Diferem é pelo facto de um relatar o que aconteceu e outro o que poderia aconte-
cer. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado do que a História. É que a poesia 
expressa o universal, a História o particular (ARISTÓTELES, 2008, p. 54).
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 De acordo com Aristóteles, vale aqui uma metonímia: a poesia trata do que deve ser e a filosofia 
refere-se ao que é. Nesse caso, a poesia estaria voltada para o devir e a filosofia para a universalidade do 
ser. Enquanto, por exemplo, na comédia os poetas estruturam o enredo segundo princípios de verossimi-
lhança dentro de regras fixas dadas pela métrica, os filósofos, no caso do diálogo utilizam uma forma lin-
guística variável para apreenderem os conceitos que lhes interessam. Assim, pode-se dizer que os poetas 
partem da forma para o conteúdo, enquanto os filósofos fazem o movimento contrário. Portanto, a forma 
do texto poético é fixa, enquanto que a do texto filosófico não o é. Na tragédia, o princípio geral é os po-
etas metrificarem seus versos utilizando nomes de pessoas reais, pois é de interesse desse gênero tornar 
o contexto factível por meio de formas fixas, enquanto que na filosofia, Kant, por exemplo, desenvolveu 
suas críticas sobre os princípios universais da razão segundo uma forma textual inovadora. A configuração 
do texto kantiano, posteriormente, passou a representar uma espécie de modelo do que se poderia cha-
mar de gênero no contexto da literatura filosófica, mas apenas como exemplo, nunca como padrão.

 Na Poética, teria Aristóteles expulsado de vez a poesia do terreno da escrita filosófica, completan-
do o que fora iniciado por Platão na República? Há quem diga que se sabe o quanto o conceito de mimesis 
é importante nos diálogos platônicos e que isso se estende para além da República, “onde, de acordo com 
o plano educativo para a cidade ideal, o autor condena sucessivamente as imitações de tudo o que não 
for perfeito, e termina por declarar que a mimesis está três pontos afastada da natureza, logo, distante 
da verdade” (ROCHA PEREIRA, 2008, p. 10-11). A autora conclui que a condenação da poesia por Platão é 
uma das imagens mais célebres da República e afirma que não sem razão toda a Poética é uma resposta a 
essa doutrina. De fato, o texto aristotélico cumpre o objetivo de dar à poesia um lugar de destaque entre 
as artes, resgatando-a da intolerância platônica, mas por outro lado parece colocar definitivamente os 
poetas não somente fora da República, mas também à margem da filosofia.

3. Considerações sobre a forma poética da escrita filosófica

 A discussão sobre a escritura filosófica enquanto gênero textual é controversa e não são muitos 
os que se arriscam a fazê-la, encontrando-se aqui e acolá um ou outro trabalho que procura desenvolver 
alguma análise a respeito do assunto.

Se você não gosta de interpretar o texto filosófico como um simples discurso cognitivo que visa à crítica 
teórica; se você acha que ele é também um discurso ético prático, então pense: como você deve escre-
vê-lo? (McCORMACK, 2008, p. 832).

 Esse autor fez uma tese de PhD na área da linguística aplicada e teoria social em que analisa uma 
série de aspectos da obra filosófica enquanto gênero textual, referindo-se entre outros à abordagem clás-
sica sobre a arte da retórica desenvolvida pelo escritor romano Quintiliano no Século I e à não menos 
clássica virada linguística na filosofia do século XX, que tem no vienense Ludwig Wittgenstein um dos re-
presentantes mais citados. A abertura das Investigações Filosóficas (WITTGENSTEIN, 1963, apud McCOR-
MACK, 2008, p. 837) apresenta uma forma textual que somente ela dá sentido ao conteúdo ali implícito. 
Segundo a interpretação do autor, a escritura das Investigações não poderia ser outra sem que seu conte-
údo se tornasse vazio quanto aos ensinamentos filosóficos ali contidos. Mas como é que podemos pensar 
em um texto filosófico que torne impossível escrever de outra forma o conteúdo que ele ensina?

Em primeiro lugar, insisto, como vou demonstrar ao longo das páginas que se seguem sobre as Investi-
gações Filosóficas, que não é possível entender essa obra como filosófica sem que se considere o con-
junto de textos em que ela foi escrita. Isso significa que, para mim, o objeto da filosofia de um pensador 
criativo como Wittgenstein não é constituída apenas por um conjunto de premissas teóricas para o pen-
samento, mas a própria composição textual constitui um problema filosófico. Em geral, os textos filosó-
ficos apresentam problemas que podem ser escritos de várias formas diferentes sem que se lhes altere 
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o conteúdo, mas a filosofia de Wittgenstein ficaria deturpada se lhe suprimíssemos a forma tanto nas 
Investigações quanto no Tractatus. Muitos outros trabalhos filosóficos apresentam essa mesma caracte-
rística, por exemplo, os de Kant ou Hegel, onde parte do problema de entender o que é ensinado reside 
no domínio do texto em si mesmo como um conjunto de paradigmas que independem dos conceitos 
tratados (CAVELL, 1979, apud McCORMACK, 2008, p. 838).

 Será que as Investigações Filosóficas de Wittgenstein, a Crítica da Razão Pura de Emmanuel Kant e 
o Ser e Tempo de Martin Heidegger não poderiam ser escritos de forma diferente do original sem que seus 
princípios filosóficos fossem alterados? A linguística e a semiologia pareçam concluir que a resposta desta 
pergunta é positiva, pois é preciso considerar que a forma textual é um corpo de prescrições e hábitos 
comuns aos escritores de determinado gênero, como a poesia e a literatura no seu todo, considerando-se 
também a filosofia dentro disso. Para concordar com a aparência positiva daquele questionamento, será 
preciso objetar à premissa de que cada idioma possui uma natureza que passa inteiramente despercebida 
através da escritura, sem dar nenhuma contribuição específica para o círculo abstrato das verdades (ou 
mentiras) que alimenta o conteúdo de que a obra literária é feita (BARTHES, 2000). Por isso é que esse 
autor não trabalha com a dicotomia entre forma e conteúdo e que o Século XX concluiu estar o pensamen-
to atrelado à linguagem como um jogo de construção de sentidos. São múltiplas as formas de exprimir a 
verdade, mesmo que seu sentido seja único a deva tributo apenas a valores do conhecimento que dizem 
respeito ao julgamento moral, ao significado dos referenciais éticos, à percepção estética, entre outros. 
O fato é que a atribuição de um valor de verdade a um enunciado e estritamente predicativo e depende 
inteiramente do cálculo sentencial realizado, portanto dos quantificadores universais e particulares da 
linguagem que o exprime.

 Quanto às diferentes línguas, a princípio parece que em nada elas ajudam um autor a formular 
suas verdades com mais propriedade. Há excelentes filósofos que escreveram seus textos em alemão, 
mas há outros não menos competentes que o fizeram em inglês, italiano, francês, português, etc. Dessa 
forma, parece um contrassenso acreditar que os princípios postos pela filosofia dependam amplamente 
da língua em que eles são enunciados. Mas a linguística, a semiologia e a filosofia da linguagem concor-
dam com que a verdade não somente é formulada, mas também criada pelo próprio meio de transmissão 
do pensamento, portanto pelo tipo de língua que a exprime, bem como pelo gênero expresso na forma 
em que a escritura é composta, como em prosa ou em versos por exemplo. Por isso é que talvez Platão 
tenha acreditado ser a poesia incapaz de resolver problemas da metafísica. Há muita metafísica escrita na 
forma poética, mas em geral ela é de um tipo inferior por influência da palaià diaphorá, de forma que as 
joias mais caras produzidas pela filosofia são todas prosaicas. Como forma geral que compreende todos os 
gêneros de escrita, cada língua possui a propriedade do Uno definida por Parmênides, de forma que sua 
multiplicidade não existe e ela é o que deve ser, ou seja, única e portadora da propriedade de ser criadora 
das verdades que por meio dela podem ser enunciadas. Dessa forma, é incorreto pensar que quando o 
filósofo se exprime pela poesia, pela prosa, pelo diálogo, pela analítica aristotélica ou pela forma da crítica 
kantiana em uma determinada língua, não haja alguma vantagem ou desvantagem conceitual quanto ao 
valor de verdade dos enunciados por ele falados ou escritos. Aparentemente, Platão não condenou a po-
esia em si mesma e sim a distância que o conteúdo dos versos de praticamente todos os gêneros poéticos 
da Grécia antiga se encontrava das verdades descobertas pela filosofia. Também aparentemente, Aristóte-
les resgatou o valor da arte poética frente aos efeitos negativos que a crítica platônica produziu sobre ela. 
Mas isso tudo é apenas uma aparência, porque em essência a arte poética foi expulsa para a periferia da 
filosofia e poucos são os exemplos de textos filosóficos escritos em versos ao longo da História.

 O histórico conflito nascido na Grécia antiga pela rejeição da filosofia à poesia acabou por tornar-
-se recíproco e a maledicência do lado contrário às perspectivas da escola ateniense se encontra no canto 
até mesmo de poetas modernos de primeira grandeza. O poema Não Basta de Alberto Caeiro, heterônimo 
de Fernando Pessoa é um exemplo significativo:
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Não basta abrir a janela

Para ver os campos e o rio.

Não é bastante não ser cego

Para ver as árvores e as flores.

É preciso também não ter filosofia nenhuma.

Com filosofia não há árvores: há ideias apenas.

Há só cada um de nós, como uma cave.

Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora;

E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. (PESSOA, 2015, p. 105).

 Excelentes os versos de Alberto Caeiro, mas há algo na poesia que não de hoje fez-se enraizar no 
pensamento de muitos filósofos da modernidade com efeitos opostos ao que se deu na Grécia antiga. Um 
destes pensadores supermodernos é Martin Heidegger (1889 - 1976), cuja contribuição para o desenvolvi-
mento da metafísica inventada pelos gregos é inquestionavelmente uma das mais importantes em toda a 
História da Filosofia. Para ele, “o pensamento do ser no tempo das realizações é inseparável das falas e das 
línguas da linguagem com o respectivo silêncio. E se dão muitas falas. A fala da técnica, a fala da ciência, a 
fala da convivência, a fala da fé, a fala da arte” (Heidegger, 2005, p. 15). Isso reitera que as verdades enun-
ciadas sobre o ser, o que compreende o conhecimento de sua temporalidade dependem muito da língua e 
a partir desta da forma textual usada para fala-las ou escreve-las, mesmo que homens e mulheres memorá-
veis tenham produzido obras que parecem não ter surgido de outra fonte que não seja o silêncio absoluto. 
Dessa forma, o acabamento da metafísica realizado pela assimilação do saber filosófico pelas ciências,

[...] também se concretizaria como passagem para o poético pelo pensamento liberado no dizer essen-
cial da linguagem: a palavra dos poetas da poesia e dos pensadores-poetas, que releva da mesma ordem 
originária de que provém a questão do sentido do ser [...]” (NUNES, 1986, p. 279-80, grifos do autor).

 Os poetas e os pensadores sempre caminharam juntos ao longo da história e ambos utilizam a 
linguagem como instrumento de trabalho, mas enquanto os primeiros são artistas preocupados em expri-
mir a beleza das palavras nem sempre considerando se o que dizem tem algum valor fora do universo da 
métrica, do ritmo e da rima, os outros precisam ater-se para que sua escritura não seja mentirosa, pois a 
filosofia abomina o falso, o não ser de Parmênides. Não que os poetas sempre digam coisas infidas, pelo 
contrário, o julgamento estético tem princípios rígidos de rejeição às belas mentiras, mas do ponto de 
vista da verdade filosófica os poemas são frequentemente pouco rigorosos. Já os filósofos são cuidadosos 
em relação ao sentido das palavras, mas por outro lado eles não se interessam em metrificá-las, ritmá-las 
ou rimá-las, precisando apenas arranjá-las em parágrafos mais ou menos organizados dentro de um texto 
minimamente conexo para exprimir uma verdade que a elas é externa e não tem nada a ver com sua bele-
za ou sonoridade. A verdade não escolhe palavras, mas a mentira precisa fazer isso para tentar dissimular 
a falsidade das doutrinas que ela prega.

 Admite-se que a filosofia diz o que o ser é, bem como o que deveria ser, enquanto que a poesia se 
refere ao sonho, à imaginação, à fantasia. Da mesma forma, a escritura filosófica é vista como uma busca 
sistemática da unicidade da verdade por meio de proposições encadeadas logicamente e fundamentadas 
em princípios naturais, morais, estéticos, entre outros dados pelos seus diversos campos analíticos; já 
um poema agrilhoa a multiplicidade dos sons de uma língua para tratar das possibilidades imaginárias do 
irreal, dos desejos fantasiosos do sonho, dos fantasmas que habitam mundos estranhos, do abrir a janela 
para o que não pode ser conhecido, do querer ser o que não se é.
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 A filosofia não é poesia / com muito rigor ela busca a verdade / nem vive o poeta só da aleivosia / 
e ambas convivem em cumplicidade / mas se em rimas possíveis o verso desvia / todo pensamento da lo-
gicidade / então a razão aparece e enuncia / que aquele poema não tem validade / mas ficam as palavras 
a fazer gritaria / que forçam a certeza a ter curiosidade / porque a bela forma que se fez vazia / o mundo 
levou para a obscuridade.

 A frase versificada acima construída é uma passagem da prosa para a poesia e de certa forma mos-
tra o que acontece com a palaià diaphorá hoje em dia. A filosofia continua a segregar a poesia ao espaço 
da arte, mas se vê atraída pela beleza de sua forma e no íntimo gostaria de imitá-la, mas não o conseguin-
do por uma espécie de incompetência dos filósofos, vale-se do princípio apriorístico de que a metafísica 
não é para ser expressa em versos. Mas os filósofos podem estar enganados, porque nessa era pós-hei-
deggeriana de tanta criatividade, certamente não demorará para que surjam autores sérios a escrever 
de forma poética a continuidade da metafísica. Trate-se de pensadores-poetas ou de poetas-pensadores, 
tanto faz, o que importa é o resultado do novo tipo de escritura proposto, que talvez realize o sentido da 
“topologia (ortschaft) do ser” (HEIDEGGER, 1959, apud NUNES, 1986, p. 281, grifo do autor), que significa 
a experiência de realização pelo pensamento do exercício metafísico da busca do ser, agora também do 
não ser por meio da poesia. Se o mundo da metafísica encontra-se obscurecido, é porque dele foi excluída 
a permissão para interpretar o ser e sua negação segundo as regras da escritura poética. Dessa forma, a 
metafísica expressa por meio da prosa filosófica parece sofrer hoje um tipo de esgotamento cujo resgate 
contém pistas de que poderá ser feito futuramente por meio da poesia.

 A metafísica somente aparece depois da poética, ela não é uma criação primordial do espírito ou 
do pensamento, mas constitui-se como expressão da palavra escrita, que com Platão é incorporada à fala 
e dá origem ao diálogo. A voz ouvida pelo diálogo que se denomina consciência corresponde ao apaga-
mento absoluto da diferença entre significante e significado e o ser no tempo assume a própria linguagem 
como sua substância essencial, definida pela gramaticalidade da prosa ou da poesia, que exprime a ideia 
de universalidade, unicidade e anulação parmenídica da multiplicidade das coisas. O legado deixado pelos 
filósofos poderá obrigar a metafísica a isolar a linguagem existente no diálogo, na analítica, na crítica, nas 
eventuais espécies de filosofia poética e em todas as outras formas de expressão textual para realizar uma 
nova analítica do ser. Dado e definido pela escritura que o analisa, o ser não é nada fora dela, da mesma 
forma que o peixe não pode ser separado da água, sem a qual ele perde sua substância, pois sua essência 
é nadar. Mover-se na água define a existência do peixe como entidade temporal. Da mesma forma, o ser 
não existe fora do texto que o exprime, que é sua própria substância, sua essência, sua existência. A escrita 
filosófica não é simplesmente o meio de analisar o ser, mas a essência do mesmo a ela corresponde inteira-
mente, pois ele se faz existir no mundo constituído pelo lugar em que a dissemelhança entre os significan-
tes e os significados da linguagem inexiste e onde a semelhança que resta unifica Parmênides e Sócrates 
em uma nova e incessante aventura do espírito humano em busca da sua historicidade metafísica.

4. Considerações finais

 O presente trabalho mostrou que a velha disputa entre o lugar da filosofia e da poesia como for-
mas de pensar o mundo, a existência, os valores do espírito, a arte e a ciência parece não ter chegado 
ao fim. Apresentou-se de que forma a palaià diaphorá surgiu na Grécia antiga e depois de afirmada por 
Platão seguiu até a modernidade, de maneira a deixar rastros importantes na constituição da metafísica. 
À guisa de conclusão, talvez a construção de uma ideia versificada final possa exprimir concretamente o 
propósito que o artigo apresentou de encontrar na poesia formas diferenciadas de escrita da filosofia.
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 Um dia após o outro vem / da história esse caminhar / ninguém há a dizer que tem / como dele 
se libertar / mas nem tudo custa um vintém / pois bem caro é o pensar / se a alguma ideia convém / ao 
pensamento se apegar.

Referências Bibliográficas
ARISTÓTELES. Poética. Trad. Ana Maria Valente, 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.

BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2000.

BEZERRA, Cícero Cunha. Algumas considerações sobre a leitura procleana do Parmênides de Platão. Princípios: 
Revista de Filosofia, Natal, v. 11. n. 15-16, p. 99-107, Dez. 2004.

BLACK, Martin. Self-knowledge. Traffic [Parkville], Melbourne, n. 1, p. 41- 65, Jan. 2002.

BOODIN, John Elof. The Vision of Parmenides. The Philosophical Review, Durham, v. 52, n. 6, p. 578-589, Nov. 
1943.

CAVELL, Stanley Louis. The Claim of Reason: Wittgenstein, skepticism, morality, and tragedy, 1979. In McCORMA-
CK, Rob. Philosophical Writing: prefacing as professing. Educational philosophy and theory, Claremont, v. 40, n. 7, 
p. 832 - 855, Dec. 2008. p. 837-9.

CASTELNÉRAC Benoît. Le Parménide de Platon et le Parménide de l’histoire. Dialogue: Canadian Philosophical 
Review, Toronto, v. 53, n. 3, p. 435-464, Sep. 2014.

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo (Parte I). 15. ed. Tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis / Bra-
gança Paulista: Vozes / Universidade São Francisco, 2005.

______. Unterwegs zu sprache, 1959. In NUNES, Benedito. Passagem para o poético: filosofia e poesia em Heide-
gger. São Paulo: Ática, 1986. p. 281.

JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. Trad. Artur M. Parreira. São Paulo: Herder, 1975.

LÓPEZ, José Garcia. Sobre el De Audiendis Poetis de Plutarco. Estudios clásicos, Madrid, Tomo 26, n. 87, p. 421-
426, 1984.

NUNES, Benedito. Passagem para o poético: filosofia e poesia em Heidegger. São Paulo: Ática, 1986.

McCORMACK, Rob. Philosophical Writing: prefacing as professing. Educational philosophy and theory, Claremont, 
v. 40, n. 7, p. 832 - 855, Dec. 2008.

PARMÊNIDES. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2017. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parm%C3%A Anides&oldid=49159431>. Acesso em: 28 jun. 2017.

______. Da natureza. Tradução de Jose Gabriel Trindade Santos. São Paulo: Loyola, 2002.

PESSOA, Fernando. Poemas completos de Alberto Caeiro. Domínio Público. 2015. Disponível em: <http://cdn.luso-
-livros.net/wp-content/uploads/2013/06/Poemas-de-Alberto-Caeiro.pdf>. Acesso: 1 nov. 2015.

PLATÃO. A República. Trad. Eduardo Menezes. São Paulo: Hemus, 1970.

______. Parmênides. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 2015. Disponível em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/ 
cv000055.pdf>. Acesso em 10 nov. 2015.

PLUTARCO. Quomodo adol. poet. aud. deb. 16c. Perseus Digital Library, 1987. Disponível em: <http://www.per-
seus.tufts.edu/>. Acesso 01 Nov. 2015.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. 3. ed. v. 1. São Paulo: Paulus, 
1990.

ROCHA PEREIRA, Maria Helena. Prefácio à Poética de Aristóteles. In: ARISTÓTELES. Poética. 3. ed. Trad. Ana 
Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. p. 5-31.

SHARPLES, Bob. Aristotle and Hellenistic Philosophy. Phronesis, Leiden, v. 38, n. 1 p. 111-1l6, Mar. 1993.



23

A Palo Seco Ano 9, n. 9, 2017

STATKIEWICS, Max. Platonic Theater: Rigor and Play in the Republic. MLN, Baltimore, v. 115, n. 5, p. 1019-1051, 
December 2000.

VILLELA-PETIT, Maria da Penha. Platão e a poesia na República. Kriterion, Belo Horizonte, v. 44, n. 107, p. 51-71, 
Junho 2003.

VOEGELIN, Eric. Plato’s Egyptian Myth. The Journal of Politics, Chicago, v. 9, n. 3, p. 307-324, Aug. 1947.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations, 1963. In McCORMACK, Rob. Philosophical Writing: prefa-
cing as professing. Educational philosophy and theory, Claremont, v. 40, n. 7, p. 832 - 855, Dec. 2008. p. 837.

XENÓFANES. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Xen%C3%B3 fanes&oldid=46954790>. Acesso em: 14 out. 2016.

Recebido em 12/02/2017
Aprovado em 26/10/2017



24

Nostalgia pelo Infinito:
a Alternativa Romântica ao Idealismo Alemão

Mirian Monteiro Kussumi
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio

RESUMO

Filosofia e literatura, embora hoje possam ser apresentadas como dois saberes distintos, sempre estiveram em 
uma relação de intimidade ou implicação. Assim, poucos momentos históricos demonstraram com tanta clareza 
esse território compartilhado quanto a produção intelectual do idealismo e romantismo alemães do final do 
sec. XVIII e início do XIX. Tais movimentos filosóficos e literários se definiram, desse modo, como produções que 
possuíam vários temas em comum. Segue-se daí que uma das mais importantes questões seria o indivíduo e sua 
relação com o incondicionado, Absoluto ou infinito. De fato, operando como um ponto central, tanto os filósofos 
idealistas quanto os poetas e escritores românticos se concentraram no modo de acesso ou entendimento do 
sujeito finito em relação à infinitude metafísica. O presente artigo busca determinar como essa relação se pro-
jeta tanto no romantismo (principalmente no que diz respeito a Schlegel, Novalis -escritores da Atheneaum - e 
Hölderlin) quanto na filosofia idealista de Fichte, Schelling e Hegel. Nosso objetivo é, não só demonstrar como 
esse tema era comum a todos eles, mas as próprias nuances de pensamento que os separam, de modo a tam-
bém entender como o pensamento de tais autores se mostrava como divergente. 

PALAVRAS-CHAVE: Idealismo alemão. Romantismo alemão. Infinito. Absoluto. Singularidade. 

ABSTRACT

Despite the fact that today Philosophy and Literature are understood as two different fields, it is possible to 
say that they have always been related to which other – they have always been implicated or entangled. Thus, 
few historical moments have demonstrated as clearly this shared territory as the intellectual production of 
German idealism and Romanticism of the end of eighteenth and early nineteenth centuries. These philoso-
phical and literary movements presented themselves as formulations that had several subjects in common. 
Therefore, one of the most important questions shared by German Romanticism and Idealism would be the 
individual self and its relation to the Unconditioned, Absolute or Infinite. In fact, as a main concern, both ide-
alistic philosophers and romantic poets and writers focused on the approach or understanding of the finite 
subject in relation to metaphysical infinity. The present article seeks to determine how this relationship is pro-
jected both in Romanticism (especially regarding to Schlegel, Novalis - writers of Atheneaum - and Hölderlin) 
as well as in the idealistic philosophy of Fichte, Schelling and Hegel. Our goal is not only to demonstrate how 
this problem was common to all of them, but also the shades and differences that divide them, so as to also 
understand how their thought was divergent.

KEYWORDS: German Idealism. German Romanticism. Infinity. Absolute. Singularity.



25

A Palo Seco Ano 9, n. 9, 2017

Introdução

 Um dos motivos que mais teria animado a produção intelectual do período denominado Romantis-
mo foi a relação intrínseca que se estabeleceu entre literatura e filosofia. Embora na atualidade tal diferen-
ciação entre as disciplinas se faça mais delineada, os limites entre ambas, principalmente no momento de 
efervescência da Revista Atheneaum, aparentavam ser bem mais tênues. Isso se comprova não só pelo fato 
de nos defrontarmos com uma escrita considerada literária, mas que claramente denotava uma reflexão 
filosófica, como ainda pelo que a própria revista propõe ao afirmar a necessidade de unificação entre poesia 
e filosofia: “o que se pode fazer, enquanto filosofia e poesia estão separadas, está feito, perfeito e acabado. 
Portanto é tempo de unificar as duas” (SCHLEGEL, 1997, p. 158). Nesse sentido, o que se expõe é justamen-
te a possível fertilidade inerente à ligação entre literatura e filosofia, de modo que ambas se imiscuam, e, 
finalmente apareçam como unificadas. Diante do que se coloca na Atheneaum, podemos pôr em relevo a 
abordagem filosófica proposta ali, assim como o próprio diálogo estabelecido entre os ditos escritores ro-
mânticos e o pensamento filosófico emergente nessa época em questão, a saber, o idealismo alemão.

 A proposta desse trabalho é investigar de que modo o romantismo se relacionou ao idealismo, 
não no que ambos apresentam de similar, mas, ao contrário, no que eles diferem. Assim, pensando no 
processo dialético de explicação metafísica, cujo sustentáculo se estabelece na consciência (sujeito) 
que busca se elevar ao Absoluto, tentamos demonstrar como o romantismo teria apresentado uma 
alternativa ou fuga a todo esse percurso de apropriação do Incondicionado característico do idealismo. 
Essa fuga ocorreria, justamente, pela recusa da Aufhebung (suprassunção) dialética que parece ter 
como objetivo a assimilação de toda e qualquer singularidade. Contrário a isso, o romantismo teria pre-
zado pelo aspecto criativo que, ao invés de absorver o singular, busca destacá-lo. Portanto, uma espécie 
de recusa pela dialética tomada no sentido do idealismo especulativo teria animado os românticos a 
pensar uma outra relação com o incondicionado.

Desenvolvimento

 O idealismo enquanto movimento filosófico teria surgido majoritariamente com Fichte, Schelling e 
Hegel, pensadores que elaboraram sistemas filosóficos que muito se diferenciaram um do outro. Contudo, 
um dos aspectos em comum que podemos apontar na filosofia dos três seria a própria vontade sistema-
tizadora, de modo que todo um encadeamento sistemático seja decorrência do desenvolvimento de um 
princípio único. Grosso modo, no idealismo, é a consciência que se apresenta como ponto de partida ini-
cial: é ela que está na base das filosofias ditas idealistas como modo de desenvolvimento do próprio pen-
samento. O que está em jogo parece ser a criação de sistemas filosóficos herméticos que se desdobram 
da consciência como princípio fundamental. Disso se segue que “a meta comum a todos eles é a criação 
de um vasto sistema de filosofia, rigorosamente homogêneo, baseado em fundamentos últimos e irrefu-
táveis” (HARTMANN, 1983. p. 9-10). O sistema encontra sua função na tentativa de explicação ontológica: 
a pretensão da filosofia idealista, ao elaborar “conjuntos amarrados” de pensamento é primordialmente 
metafísica, pois o que se preza é determinar como a realidade se configura, assim como o modo como o 
sujeito se relaciona com ela. Portanto, o Eu se coloca como o pilar da filosofia, na medida em que é somen-
te através dele que se pode conceber as coisas exteriores a nós, assim como o conhecimento das mesmas. 
Nesse sentido, não seria incorreto afirmar que o que Fichte, Schelling e Hegel buscaram foi atingir, siste-
matizar e explicar a realidade, em outras palavras, alcançar o sentido de Totalidade.

 Ora, no que se relaciona a Fichte, o qual figura como o primeiro pensador idealista strictu sensu, 
pode-se entender como pela sua “doutrina da ciência” tem-se o primado da consciência. É esta que se 
coloca como a fonte não só para todo saber objetivo, mas ainda como possuindo a capacidade de se au-
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to-refletir. É a autorreflexão que aparece como a grande atividade da consciência, e, por esse exercício 
intelectual (uma vez que se trata de reflexão filosófica), o Eu pode se extravasar, deixar sua clausura sub-
jetiva e se projetar em todas as coisas até se chegar em uma identidade sujeito = objeto, ou melhor, Eu 
= não-Eu: “(...) há um não-Eu, pois o Eu se contrapõe a algo; e o Eu põe algo como contraposto a si, por 
isso é um não-Eu que se coloca. Nenhum estabelece o outro, ao contrário, ambos são uma e mesma ação 
do Eu” (FICHTE, 2014. p. 78)1. Essa relação de identidade, que justamente demonstra o total rompimento 
entre mundo exterior e sujeito, é algo muito próprio do idealismo e será retomado e retrabalhado pelos 
sucessores de Fichte, ou seja, Schelling e Hegel. É certo, que nem sempre se propõe um sujeito que, ao 
tomar consciência de si, entende o quanto a esfera objetiva estaria pura e simplesmente subordinada à 
subjetiva, tal como se vê claramente na Doutrina da Ciência de Fichte. Contudo, como a pretensão maior 
e comum ao idealismo como um todo seria a tentativa de se alcançar a Infinitude, observaremos, de certo 
modo, esse mesmo impulso persistir na filosofia de Schelling e Hegel. 

 O que Schelling propõe seria justamente pensar sob quais aspectos se torna possível que algo fi-
nito possa chegar à Infinitude, algo presente em todas as fases de seu pensamento2. Desde sua produção 
mais inicial, cujo protagonismo do Eu é inegável, até sua filosofia da religião em que a racionalidade perde 
valor para a revelação3, a forma como a finitude pode se extravasar rumo ao Infinito é o que funcionaria 
como uma espécie de denominador comum da obra geral de Schelling. Por isso, mesmo tendo superado 
a chamada filosofia do Eu, ele ainda indica: “Porém há agora a tarefa de toda ciência de objetivar de que 
forma o próprio Eu é o último Fundamento da Harmonia entre Sujeito e Objeto” (SCHELLING, 2000, p. 
281)4. Já em Hegel, observa-se uma propensão similar, na medida em que sua preocupação aparece como 
a tentativa de se estabelecer o caminho e percurso da consciência para que esta alcance o saber Absoluto, 
ou seja, o saber da Totalidade: “Tal é o movimento da consciência, no qual se dá a totalidade de seus mo-
mentos. Ela deve chegar no objeto pela totalidade de suas determinações, e o apreender conforme cada 
uma delas” (HEGEL, 1986. p. 576)5.

 Nesse sentido, o idealismo possui como ânsia fundamental a tentativa de apreensão do Todo 
pela consciência filosófica, algo que se apresentará de forma diferenciada em Fichte, Schelling e Hegel. 
Observa-se em Fichte a capacidade ativa do Eu de se projetar na Infinitude. Já em Schelling, tem-se a 
identidade ou reunião do sujeito e objeto (finitude e infinitude). E em Hegel, é o caminho dialético para 
o Absoluto que perfaz o tema principal de seu sistema tanto fenomenológico quanto metafísico. Como 
já antes afirmamos, é a tentativa de apreensão da Totalidade o que seria a tendência da filosofia dos 
três. E essa apreensão deve ser adquirida por um percurso especulativo-teórico, seguindo o método 
dialético, de modo a perfazer a totalidade. Disso se segue que o modo de se estabelecer a apreensão 
desse Todo, embora apresente percursos diferentes, é articulada segundo o mesmo modo de organiza-
ção, a saber, o sistema filosófico.

1. No original: “es ist ein Nicht-Ich, weil das Ich sich einiges entgegengesetzt ; und das Ich setzt einiges sich entgegen, weil ein 
Nicht-Ich ist, und gesetzt wird. Keins begründet das andere, sondern beides ist eine ebendieselbe Handlung des Ich.”

2. Tradicionalmente, a obra de Schelling apresenta certas divisões interiores, o que levou seus comentadores a dividi-la em fa-
ses de acordo com a temática e conteúdo. Assim, Hartmann define 5 fases: 1- filosofia da natureza, 2- idealismo transcendental, 
4- filosofia da liberdade, 5- filosofia da religião. Ver: HARTMANN, 1983, p. 134. Contudo, Schlanger, assim como Manfred Frank, 
apontam a relevância de se pensar uma filosofia cujo centro é o Eu, de modo que se considere a influência de Fichte. Assim, 
haveria o que eles designam como Philosophie du Moi (Schlanger) ou o Ich- Schrift, ambos se referindo aos primeiros escritos 
de Schelling, mais especificamente o Vom Ich als Prinzip der Philosophie. Esse livro se insere nos primeiros textos escritos por 
Schelling, o que o marca como definitivamente idealista.

3. Ver HARTMANN, 1983, p. 181 e KRONER, 1921, p. 403.

4. No original: “Nun war ja aber die Aufgabe der ganze wissenschaft, wie dem Ich selbst der letzte Grund der Harmonie zwis-
chen Subjektivem und Objektivem objektiv werde.”

5. No original: “Dies ist die Bewegung des Bewusstseins, und dies ist darin die Totalität seiner Momente. – Es muss sich ebenso 
zu dem Gegenstande nach der Totalität seiner Bestimmungen verhalten und ihn nach jeder derselben so erfaßt haben”.
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 É exatamente nesse ponto que a relação entre os filósofos ditos idealistas e os românticos de-
monstra um acordo e, ao mesmo tempo uma ruptura: é certo que os românticos travaram, em seus es-
critos, uma ligação íntima com a Totalidade. Contudo (e aqui o desacordo se faz inquestionável), o modo 
ou a forma como essa relação se dá, assim como a sua finalidade é o que, justamente, distinguiria os 
românticos dos idealistas. Ao se modificar a natureza da relação entre o indivíduo e a Totalidade, o que se 
deixa transparecer é toda uma nova proposta de reflexão filosófica trazida à luz pelos românticos. Por isso, 
assim como podemos destacar o impulso idealista para a compreensão e mesmo sistematização do Todo, 
no romantismo, ao contrário, o que se tem é o que Manfred Frank entende como “Nostalgia pelo infinito” 
(FRANK, 2008, p. 29)6, cujo acento se coloca nessa aspiração de se alcançar a Infinitude inalcançável, de 
modo que se preze pelo caminho, e não propriamente pelo fim.

 Sabemos que o idealismo se marca como um movimento filosófico que se utiliza do chamado mé-
todo dialético para o seu desenvolvimento interno. A dialética, presente, inicialmente em Fichte, é pensa-
da como um movimento da consciência (Eu) que dissolve aquilo que se coloca como contrária a ela. En-
quanto método, ela operaria um sentido de suprassunção das contradições7. Contradição, nesse contexto 
significa posição contrária, oposição. Assim, de acordo com uma visão geral do idealismo, o movimento 
de suprassumir inerente à dialética conduz ao processo de assimilação ou absorção da posição objetiva 
oposta ao Eu. Isso significa pensar em um processo de deslocamento da esfera objetiva para dentro do 
sujeito, questão que apareceria nas análises gerais do sentido de dialética idealista: o incessante desem-
penho reflexivo seria uma tendência da própria consciência a se superar. Nesse sentido, se pudéssemos 
encontrar uma definição comum do que seria a dialética, poderíamos dizer que se trata da ultrapassagem 
de qualquer oposição ou contradição pela própria consciência com o intuito de se se chegar à compreen-
são sistemática da realidade.

 Desde Fichte, quando pensamos no trabalho operado pelo Eu, o que parece se estabelecer é uma 
atividade da consciência que procura sempre abarcar a negatividade – envolvimento ou reunião que apa-
receriam como a finalidade última da dialética. O processo ininterrupto de suprassunção da negatividade 
indicaria esse esforço de ir além da consciência rumo à Infinitude, seja por meio do reconhecimento do 
objeto como parte do sujeito (Fichte), seja por meio da identidade entre sujeito e objeto (Schelling), ou 
pela superação do objeto tratado como mero momento do desenrolar da história da consciência (Hegel). 
Pode-se antever, assim, o que significaria o telos da dialética, na medida em que o fim de tal movimento 
apareceria como esse ato de englobar a contradição. Ultrapassando um pouco a esfera metodológica e 
adentrando em um âmbito puramente metafísico, observamos de que modo coube à dialética funcionar 
como meio ou modo de funcionamento da consciência de atingir a totalidade. Por isso, Schlegel indica:

Ir cada vez mais fundo, subir cada vez mais alto, é a inclinação predileta dos filósofos. O que conseguem, 
caso se creia na palavra deles, com admirável rapidez. Quanto ao avanço, pelo contrário a coisa é bas-
tante lenta. Sobretudo com relação à altura superam regularmente uns aos outros, como quando duas 
pessoas têm a recomendação expressa de fazer a mesma compra num leilão. Mas toda filosofia que é 
filosófica talvez seja infinitamente elevada e infinitamente profunda. Ou Platão está abaixo dos filósofos 
atuais? (SCHLEGEL, 1997, p. 101).

6. No original: “Longing for the infinite (Sehnsucht nach the Undendliche)”.

7. Segundo Hartmann: “A sua grande superioridade (de Fichte) consiste em não ter de temer as contradições, como a antiga 
apodíctica linear, que só conhecia como lei suprema o princípio de contradição. Pode competir com as contradições, pois pode 
admitir o contraditório como realmente existente na razão, porque esta, ao mesmo tempo, na posse do meio de lhes restituir 
a unidade numa síntese superior. In: HARTMANN, 1983, p 67.Também em relação a essa transição entre a dialética no sentido 
kantiano e no de Fichte, Kroner afirma: “Ele (Fichte), persiste na lógica analítica e antitética, e a conforma à Dialética, enquan-
to faz da contradição nascente, o princípio do progresso, o motivo para o pensamento”. No original: “(...) verharrt er bei der 
analytischen oder antithetischen Logik, und bildet sie zur Dialektik um, indem er den durch sie entstehenden Widerspruch zum 
Prinzip des Fortschreitens, zum Beweggrund des Denkens macht”. In: KRONER, 1921, p. 403.



28

A Palo Seco Ano 9, n. 9, 2017

 Diante do que elaboramos como o propósito do idealismo, a compreensão de seu distanciamento 
com o romantismo se torna mais clara. A dialética sempre busca um fim. A preocupação fundamental é 
alcançar sua finalidade, perfazer o fio condutor do telos para que se chegue na apreensão da Infinitude. 
O Romantismo ao contrário, e isso se torna claro ao nos determos no poético lema exposto por Manfred 
Frank como “Nostalgia pelo Infinito”, demonstra não a preocupação original de apreender o Infinito, ao 
contrário, o acento ou investida primordial se coloca apenas na busca. Sem se preocupar com a possibi-
lidade bem ou mal sucedida de agarrar o Infinito, os românticos se prenderam na tentativa ou percalço 
rumo ao mesmo, de modo que o valor se concentrasse no caminho, e não no fim.

 Faz, portanto, todo sentido pensar sobre a produção poética dos românticos. É certo que nem 
todas as obras do romantismo são poemas, mas o sentido poético que aí se expressa não se relaciona 
propriamente à forma: o critério para se definir como poético, assim como a atribuição válida de tal pre-
dicado aos românticos se deve ao sentido da produtividade. A poesia, tal como Nancy e Lacoue-Labarthe 
salientam, “está essencialmente na medida de sua natureza poiética. O que é poético é menos a obra do 
que aquele que obra, é menos o organon do que aquele que organiza” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, 
p. 69)8. Nesse aspecto, trata-se de “fixar o Sistema como Poesia e de o apreender no lugar mesmo de 
sua produção e como produção – de exibir como produção original” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, 
p. 70)9. É a ideia de produção (poiesis) presente na etimologia da palavra grega que faz com que os ro-
mânticos entendam sua atividade como exercício constante, como a possibilidade de encontrar “unidade 
dialética da produção artificial – da arte – e da natural: da procriação, da germinação e do nascimento” 
(LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, p. 70)10. O que o aspecto poético dos românticos deixa entrever é o 
caráter da produtividade livre, que justamente, se satisfaz por não se seguir um caminho teleológico que 
balizaria o modo de escrita. Não ter uma finalidade que norteia significa libertar a produção literária de 
qualquer propósito que seja exterior à própria obra e a reflexão que se gera a partir dela. Por isso, os 
fragmentos dos românticos na Atheneaum versam sobre os mais variados assuntos, que se entremesclam 
sem seguir nenhuma regra externa, e sim se deixando levar por uma ordenação que lhes é imanente. A 
liberdade produtiva se demonstra assim, em primeiro lugar pela variedade temática presente nos textos 
românticos e, em segundo, pela grande potência interpretativa ali presente11. 

 Não seria então absurdo pensar no quanto a dialética do idealismo - que encontra na ideia de uma 
reflexão pela consciência a possibilidade de se alcançar o Todo - possa se transfigurar no sentido de pro-
dução poética, a qual Schlegel se refere no fragmento 116 da Ateneu:

Somente ela [a poesia romântica] pode se tornar, como a epopeia, um espelho de todo o mundo circun-
dante, uma imagem da época. E, no entanto, é também a que mais pode oscilar, livre de todo interesse 
real e ideal, no meio entre o exposto e aquele que expõe, nas asas da reflexão poética, sempre de todo 
potenciando e multiplicando essa reflexão, como numa série infinita de espelhos. É capaz da formação 
mais alta e universal, não apenas de dentro para fora, mas também de fora para dentro, uma vez que 
organiza todas as partes semelhantemente a tudo aquilo que deve ser um todo em seus produtos, com o 
que se lhe abre a perspectiva de um classicismo sem limites. [...] O gênero poético romântico ainda está 
em devir; sua verdadeira essência é mesmo a de que só pode vir a ser, jamais ser de maneira perfeita 

8. No original: “(...) sont essentiellement la poésie dans la mesure de leur nature poïétique. Ce qui est poétique, c’est moins 
l’oeuvre que ce qui oeuvre, c’est moins l’organon que ce qui organise”.

9. No original: “Il s’agit donc en définitive d’assigner le Système comme Poésie et de l’appréhender au lieu même de sa produc-
tion – de l’exhiber comme production originelle.”

10. No original: “(...) l’unité dialectique de la production artificielle – de l’art – et de la naturelle: de la procréation, de la ger-
mination et de la naissance.”

11. “Quanto a multiplicidade interpretativa pode-se ler: “o crítico é um leitor que rumina. Por isso deveria ter mais de um es-
tômago”. In: SCHLEGEL, 1993, p. 23.
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e acabada. Não pode ser esgotado por nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar 
pretender caracterizar-lhe o ideal. Só ele é infinito, assim como só ele é livre, e reconhece, como sua 
primeira lei, que o arbítrio do poeta não suporta nenhuma lei sobre si (SCHLEGEL,1993, p. 64).

 Pela poesia enquanto produção ilimitada, que estaria sempre em devir, que nunca encontra um 
término (nunca é de maneira perfeita e acabada), que encontra sua expressividade na própria oscilação re-
flexiva (como numa série infinita de espelhos), é possível conceber a irrestrita liberdade do poeta. Conside-
rada uma metáfora recorrente do romantismo, o uso imagético do espelho muda a concepção da criação 
artística, pois este, “em vez de direcionado para fora em uma imitação da natureza, é voltado para o ato da 
criação” (DUARTE, 2011. p. 48-49). A ideia de um espelho gerando sempre um reflexo, não significa apenas 
o ato criativo, mas a consciência da criatividade. Os limites entre criação e criador se desvanecem, não se 
sabe mais o que seria o sujeito que cria e o objeto de arte. O caráter reflexivo é entrevisto no momento 
criativo da obra, de forma que esta “carregue consigo a consciência de sua criação” (DUARTE, 2011. p. 49). 

 Segue-se daí que, mesmo que Fichte tenha pensado primordialmente na capacidade reflexiva 
ilimitada da consciência, segundo Walter Benjamin, sua teoria do conhecimento ainda estava presa 
aos dois momentos iniciais que a consciência demonstrava. Ou seja, para que a reflexão começasse era 
necessário em primeiro lugar estabelecer o posicionamento inicial da consciência, como fundamento 
que pudesse funcionar como marcação de um lugar originário, posição primeira necessária para que a 
consciência pudesse perfazer sua atividade: “O Eu coloca o não-Eu como limitado pelo próprio Eu” (FI-
CHTE, 2014. p. 31)12. Quando a consciência se vê contraposta a um objeto como contrário, ela se força 
a sair de sua posição primeira. É então que acontece a reflexão. Fichte é evocado, portanto, como o 
primeiro a pensar em como a reflexão possuiria uma espécie de regramento interior, de forma a acon-
tecer de modo bem marcado essa transição de posições, algo que se contrapõe ao processo criativo 
sem telos feito pelo romantismo.

  Operando a partir dessa polarização que começa com Fichte, a mesma estratégia acontecerá em 
Schelling e Hegel, sendo que o último levará esse intercalar de posicionamentos da consciência até suas 
últimas consequências: o posicionar e reposicionar reflexivo se define e se congela na roupagem de tese, 
antítese e síntese, espécie de fórmula da dialética que ganhará aclamação máxima com a filosofia he-
geliana. Assim, e tal parece ser a interpretação de Benjamin, “enquanto Fichte pensa poder transferir a 
reflexão para a posição-originária, para o ser-originário, suprime-se para os românticos aquela determina-
ção ontológica singular localizada na posição. O pensamento romântico supera ser e posição na reflexão” 
(BENJAMIN, 2002, p. 36). Nesse aspecto, mesmo que os românticos não tenham efetuado sistemas filosó-
ficos que se baseiam na tríade de tese, antítese e síntese, isso não significa que os mesmos não tenham 
colocado a reflexão em um lugar privilegiado, evidenciando a relação entre o ato reflexivo e o ato poético. 
Por isso, “para Fichte a consciência é “Eu”; para os românticos, ela é “si-mesmo”, ou dito de outro modo: 
em Fichte a reflexão se relaciona com o Eu, nos românticos com o simples pensar” (BENJAMIN, 2002, p. 
36-37). Mais uma vez, o que está em questão é o caráter de produtividade livre da criação da obra de arte 
romântica e não o regramento interior de proposições filosóficas que constituem um sistema. Negar a 
reflexão idealista de tipo dialética significa pôr em relevo o sentido de produção, tal como Nancy e Lacou-
e-Labarthe evidenciaram. Similarmente, a não conformidade a um telos parece surgir na reflexão român-
tica, que ignora as demarcações fixas da consciência que, no idealismo põe a si mesmo, se contrapõe ao 
objeto e o suprassume, tal como Benjamin explicitou.

 Disso se segue que um outro aspecto de extrema importância para a análise da distinção entre 
idealismo e romantismo se situa na consideração sobre a intuição intelectual. Esta não acontece através 
de uma “clarividência” no âmbito teórico, mas como essencialmente estética. Embora Hölderlin se afaste 

12. No original : “Das Ich setzt das Nicht-Ich als beschränkt durch das Ich”. In: FICHTE, Johann Gottlieb. Joseph. Grundlage der 
gesammten Wissenschaftslehre. 2014. p. 31. Tradução nossa.
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do chamado primeiro romantismo13, é ele que coloca de forma muitíssimo clara o fato de ser pela intuição 
intelectual no plano estético que aconteceria a reflexão. “Tento provar que aquilo que devemos incessan-
temente exigir de todo sistema, a união do sujeito e do objeto em um Eu absoluto (ou qualquer que seja 
o nome que lhe é dado) é sem dúvida possível, no plano estético, na intuição intelectual.” (LACOUE-LA-
BARTHE; NANCY, 1978, p. 41)14. Assim, é certo que o âmbito intuitivo está presente no idealismo15, mas 
quando observamos o significado idealista da intuição, torna-se claro que, em primeiro lugar, ela sempre 
surge como pontos esparsos do pensamento filosófico especulativo, como se tivesse a finalidade de fun-
cionar como pontapé inicial para que as deduções puramente intelectuais possam ganhar lugar. Sempre 
prezando pela atividade intelectual teórica, o idealismo se baseia em momentos intuitivos limitados. Em-
bora se permita a intuição, ela acontece como evento único, cujos efeitos se configuram como racionaliza-
ções dessa instância intuitiva primeira. Por isso, Benjamin determina que, no idealismo, o pensar intuitivo 
é um pensar relativamente objetivo na medida que o que se preza é o conteúdo do que se apresenta. Já 
nos românticos, a intuição se determina pelo aspecto formal, não conteudístico. Não se prender a um 
conteúdo é o que permite a intuição de acontecer inúmeras vezes: não se limitar a um objeto especifico é 
o que faz com que a forma intuitiva possa apresentar ocorrências infinitas. Segundo Benjamin, o que “em 
Fichte ocorre em apenas “um único caso” é uma função necessária da reflexão” (BENJAMIN, 2002, p. 37). 
É o aspecto formal da intuição o que lhe permite apresentar seu “caráter infinito e puramente metódico 
do puro pensar” (BENJAMIN, 2002, p. 37).

 Por isso, Schlegel pode identificar que a intuição intelectual é o imperativo categórico de toda 
teoria (SCHLEGEL, 1997, p. 58), de modo a evidenciar não só seu aspecto mais fecundo e mais arrebata-

13. Temporalmente Hölderlin se afastaria do chamado primeiro romantismo, de modo que o mesmo não se incluía entre os 
intelectuais engajados na Athenäum. Contudo, alguns autores explicitam a proximidade de Hölderlin com o pensamento dos 
primeiros românticos. De acordo com Blanchot: “O romantismo é excessivo, mas se primeiro excesso é um excesso de pensa-
mento. Abuso de que não se poderia responsabilizar unicamente Schlegel, já que a mesma febre intelectual, a mesma vertigem 
de aprofundamento teórico agita Novalis, já que Holderlin se consome em pensamentos que não são apenas pensamentos 
de da poesia e pela poesia”. Diante de tal aproximação, não nos pareceu arbitrário incluir Holderlin em nossa investigação. In: 
BLANCHOT, 2010, p. 104.

14. No original: “J’essaie de prouver que ce que l’on doit incessament exiger de tout système, l’union du sujet et de lóbjet em un 
Moi absolu (ou quel que soit le nom qu’on lui donne) est sans doute possible sur le plan esthétique, dans l’íntuition intelectuelle”.

15. Quando, por exemplo, se pensa na intuição intelectual considerada como estética em Schelling, que se insere a criação 
artística de certa forma, ela aconteceria subordinada a um aspecto intelectual, pois seu intuito não seria pensá-la 1- no viés 
sensitivo, 2- como bastando a si mesma. Ao contrário, ela se reinsere na sua filosofia da identidade, de modo que possui a 
finalidade de ser mais um “pedaço do quebra-cabeça” para se chegar à relação de identidade entre o sujeito e objeto. De 
certa forma, isso se confirma pela análise de Manfred Frank que contrapõe o sentido de intuição de Schelling ao de Holderlin: 
“Apenas por intuições (e nessas, apenas aquelas que contêm sensação) se alcança o Ser existencial, o qual revela a si na tese 
original. Em contraste, Schelling acredita que ele pode estabelecer as três (concretas) categorias modais (possibilidade, atuali-
dade e necessidade) no Eu absoluto. (...) Agora, Schelling, como Fichte mas não como Kant e Jacobi, não adota nada que seja 
definido como efecção (Affektion) produzida por dados sensíveis fornecidos independentemente (“sensação”). No original: 
“For only intuitions (and within these, only those which contain sensation) reach existential Being, such that it “reveals” itself 
in the original thesis. In contrast, Schelling believes that he can establish the three (concrete) modal-categories (possibility,ac-
tuality, and necessity) in the absolute I (...) Now Schelling, like Fichte but unlike Kant and Jacobi, does not adopt any so-called 
affection (Affektion) produced through independently given sense data (“sensation”). In: FRANK, 2008, p. 100. A mesma coisa 
se sugere em Lacoue-Labarthe e Nancy: “Parece em particular que a ideia de uma realização da filosofia somente pelo plano 
estético – e não como devia afirmar Schelling nessa época e como afirmara sempre Hegel sobre o plano do saber – se deve, 
propriamente, a Holderlin”. No original: “Il semble en particulier que l’idée d’un accomplissement de la philosophie seulement 
sur le plan esthétique – et non comme devait l’affirmer Schelling à cette époque et comme l’affirmera toujours Hegel, sur le plan 
du savoir – revienne en propre à Holderlin. In: LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, p. 41. Por isso, observa-se no próprio Schelling 
o aspecto demasiado intelectual da intuição: “Uma intuição deve se deixar mostrar na inteligência, pela qual em um e mesmo 
fenômeno do Eu se coloca como consciente e sem consciência, e antes de mais nada, através desta intuição que fazemos a 
inteligência em sua totalidade emergir de si”. No original: “Es muss also in der Intelligenz selbst eine Anschauung sich aufzeigen 
lassen, durch welche in einer und derselben Erscheinung das Ich für sich selbst bewußt, uns bewußtlos ist, und erst durch eine 
solche Anschauung bringen wir die Intelligenz gleichsam ganz aus sich selbst heraus.” In: SCHELLING, 2000, p.281.
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dor, mas o seu caráter de condição de possibilidade para a própria reflexão. Seria ela que brotaria subi-
tamente como gestos e agitações do espírito que “efetua uma eterna auto demonstração” (SCHLEGEL, 
1997, p. 58). É Novalis que parece indicar essa movimentação incessante do espírito que se diferencia 
do proposto pelo idealismo especulativo: 

Rico de espírito é aquilo em que o espírito incessantemente se revela, pelo menos aparece frequen-
temente de novo, em forma alterada; não apenas, digamos, uma só vez, assim no começo, como em 
muitos sistemas filosóficos (SCHLEGEL, 1997, p. 98).

 Mas a partir de que meios ou artifícios o romantismo poderá expressar esses rompantes intuitivos 
que justamente parecem substituir o processo dialético contínuo? Surgindo como uma espécie de estraté-
gia metodológica extraordinária, observamos aquilo que o romantismo identificou como o Chiste (Witz), 
motivo que expressa um conteúdo essencialmente irônico, e que não exerce um papel menor do que o sa-
ber especulativo (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, p. 76). O Witz não se limitaria a ser apenas um gênero 
ou forma, mas antes expressaria um “saber-ver imediato, absoluto” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, p. 
75)16, meio de acesso para o visar metafísico. Contudo, não se trata de um acesso direto ao Absoluto, mas 
sim de uma mediação que se viabiliza porque cabe ao produto irônico ou ao chiste reproduzir o caos. Este é 
o lugar da geração, poder de produção, de modo que a tarefa propriamente romântica não seria de dissipar 
ou absorver o caos, mas de o construir ou fazer da desorganização uma obra (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 
1978, p. 73). É na criação que se tem uma espécie de reverberação do caos, sua materialização enquanto 
obra. Assim, Schlegel pode definir a ironia como “consciência clara da eterna agilidade, do caos infinita-
mente pleno” e, ao mesmo tempo, o próprio caos como “aquela confusão da qual pode surgir um mundo” 
(SCHLEGEL, 1997, p. 153). A obra que se serve da ironia se apropria do caos infinito, de modo que o poder 
poético do sujeito seja justamente a criação ou reconstrução do mundo a partir do caótico. Por isso Novalis 
indica que “Witz é criador, ele fabrica semelhanças” (Apud LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, p. 75)17.

 O Witz como expressão irônica se assemelha a intuição intelectual, pois se insere como esse rom-
pante de genialidade ou espírito, que aparecem como um relâmpago (Blitz), tal como Benjamin já salien-
tou. Surgindo como um médium conceitual, termo místico que deixa entrever um elemento intuitivo, o 
que se demonstra é irrupção e não sistematização (BENJAMIN, 2002, p. 54). Por isso, igualmente, Lacou-
e-Labarthe e Nancy entendem que a forma do romantismo por excelência deve ser o fragmento e não 
o sistema filosófico. No romantismo, torna-se necessário escrever em fragmentos porque, justamente, 
a genialidade só se deixa apreender de forma fragmentária: “Chiste é espírito social incondicionado, ou 
genialidade fragmentária” (SCHLEGEL, 1997, p. 22). Em descordo com o modo como o idealismo tratava 
o pensamento, o romantismo irá se contrapor a uma suposta sistematização da intuição. Esta apareceria 
de forma espontânea, imprevisível, só podendo, portanto, ser colocada no papel em fragmentos. Existiria, 
portanto, uma exigência fragmentária, na medida em que a intuição se inscreve como arroubo de geniali-
dade, expresso pelo Witz ou achado irônico - pontual e certeiro. Assim, forma radicalmente cortante como 
um relâmpago que aparece e se finda no instante, o fragmento aparece como alternativa para o edifício 
contínuo e massivo do sistema. 

 Diante de tudo o que foi exposto, observamos como o romantismo se contrapõe ao idealismo tan-
to pelo sentido de intuição e reflexão, como pela forma fragmentária e não sistemática. Enquanto os ide-
alistas buscaram o sistema que se assentava em um pressuposto intuitivo único, do qual a reflexão de tipo 
dialética progredia, os românticos pensaram na intuição como espontaneidade arrebatadora e múltipla, 
que só poderia ser expressa de forma fragmentária, e de modo que a reflexão se revelasse como criação. 
Retomando nossa hipótese inicial, é certo que o romantismo teve, juntamente com o idealismo, a preo-

16. No original: “Le Witz est un savoir-voir immédiat, absolu.”

17. No original: “Le Witz est créateur, il fabrique des rassemblences”.
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cupação com o Incondicionado, Todo ou Infinito. Contudo, a forma como essa relação com a Infinitude 
aparece nos românticos é o que os separa definitivamente dos idealistas. De acordo com Manfred Frank, 
a noção do Incondicionado estaria presente na produção de Novalis, Schlegel e Hölderlin de modo que 
nos três haveria uma aspiração ao Incondicionado (FRANK, 2008, p. 57-58). Aspiração ao incondicionado 
remonta, dessa forma, o tema da nostalgia da infinitude: aspirar ao infinito demonstraria assim a impos-
sibilidade de seu completo aprisionamento pelo processo de Aufhebung.

 A aspiração, nostalgia ou busca que aqui identificamos apresentam uma quebra com o modo dialé-
tico de se relacionar com a Infinitude porque não se trata de um movimento de eliminação das contradi-
ções que se colocam para o pensamento. Na dialética, o processo pelo qual o sujeito suprassume o objeto, 
de forma que se chegue em uma identidade com um Eu absoluto – algo inclusive reconhecido pelo próprio 
Hölderlin como o que gera a construção de sistemas filosóficos – se baseia na própria ideia de resolução 
ou dissolução da negatividade. Com o romantismo, é a necessidade da resolução da contradição que é 
abandonada, ou seja, a condição de possibilidade da reflexão deixa de ser o movimento da Aufhebung. 
Ora, Fichte entende o objeto exterior como determinação do Eu, de modo que a finalidade de todo pro-
cesso reflexivo seja chegar à conclusão de que a exterioridade deve ser subsumida à atividade de um Eu 
absoluto, de modo que “a fonte de toda realidade é o Eu. Apenas através do Eu que o conceito de realida-
de é dado” (FICHTE, 2014. p.37)18. Mesmo Schelling, que apresenta um pensamento mais voltado para a 
realidade e natureza, e não totalmente circunscrito ao Eu, ainda assim pretende chegar na identidade en-
tre o sujeito e objeto, de modo que o Eu consiga ter a apreensão total do que se opera no real. Mais ainda, 
o que observamos é como Hegel entende que a atividade real da consciência é sempre a suprassunção da 
negatividade. Todo o sentido de reflexão por parte da consciência acontece a partir da eliminação daquilo 
que se posiciona contra o sujeito, a saber, o objeto ou negatividade.

 Radicalmente contrária é a atitude romântica em relação à contradição, em que podemos ler: 

Uma vez que se tenha predileção pelo absoluto e não se possa deixar disso, então não resta outra sa-
ída senão se contradizer sempre e vincular extremos opostos. O princípio de contradição está mesmo 
irremediavelmente perdido, e se tem somente a escolha entre querer comportar-se passivamente 
em relação a isso ou querer elevar a necessidade, pelo reconhecimento, à fidalguia de ação livre 
(SCHLEGEL, 1997, p. 45).

 Buscar o Absoluto significa se contradizer e, ao mesmo tempo, aceitar o vínculo de opostos sem que 
um deva necessariamente eliminar o outro – ou seja, sem que a tese precise superar a antítese, sem que 
o sujeito necessariamente suprassuma o objeto. Ao contrário, os opostos coexistem, mesmo quando con-
formando uma relação paradoxal. Por isso Schlegel se refere a ironia como “forma do paradoxo. Paradoxo 
é tudo aquilo que é ao mesmo tempo, bom e grande” (SCHLEGEL, 1997, p. 28). O paradoxo se determina 
como a própria convivência de termos contraditórios que não se auto excluem. Assim, a contraposição 
paradoxal não aparece como um demérito que deve ser necessariamente resolvido, mas como fator ine-
vitável da realidade, evidenciado pelo fato de que o próprio pensamento é naturalmente paradoxal. Disso 
se segue que o paradoxo deflagra uma espécie de crise para a consciência filosófica, que não conseguiria 
operar a suprassunção da antítese. A tentativa de sempre eliminar o oposto, positivar o negativo, que se 
configura como o próprio modo de funcionamento da dialética especulativa, é emperrada pelo paradoxal 
– ser X e, simultaneamente, ser não-X é se opor à qualquer tentativa de resolução da contradição. 

 Dessa forma, o romantismo não só entendeu o paradoxo e a contradição como inextinguíveis e 
insuperáveis, como ainda os pensou como o motor mesmo da reflexão. Pensar paradoxalmente significa 
dar voz à multiplicidade de intuições intelectuais, é pensar pelo Witz, criar pela ironia, mas acima de tudo, 

18. No original: “Aller Realität Quelle ist das Ich. Erst durch und mit dem Ich ist der Begriff der Realität gegeben. Aber das Ich 
ist, weil es sich setzt, und setzt sich, weil es ist.”.
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dar uma espécie de autonomia para a singularidade, de modo que não seja necessário subsumi-la ou in-
corporá-la dentro do sistema. A valorização do paradoxo se afina, portanto, às ideias de ironia e intuição: 
a ruptura com o princípio de contradição que pautou a maior parte do pensamento filosófico significa, ao 
mesmo tempo, romper com a lógica excludente, com uma linearidade do pensamento que tende a um an-
damento progressivo ou evolutivo. Por isso Schlegel afirma que não se deve pensar a ironia “como aniqui-
lamento, e sim como realização” (HARTMANN, 1983, p. 204). Ainda na Athenaeum se lê: “a filosofia anda 
demasiadamente em linha reta, e ainda não é suficiente cíclica” (SCHLEGEL, 1997, p. 53). Diante de toda 
essa argumentação, observamos como se consolida uma espécie de crítica romântica ao saber filosófico 
de tipo especulativo, que encontra na dialética o método de conhecimento metafísico. Novalis expressa 
essa incapacidade de se ter conhecimento puramente teórico do Totalidade porque, segundo ele, “busca-
mos por toda a parte pelo Incondicionado (Unbedingte) e achamos sempre apenas coisas condicionadas 
(Dinge)” (Apud FRANK, 2008, p. 50).

 A tentativa de alcançar o Incondicionado sempre se frustra porque, ao se querer pensar em uma 
totalidade que abarca, na verdade só se consegue chegar na singularidade autônoma. A síntese total de 
todas as coisas para dentro do Eu absoluto, que conseguiria dar a demonstração teórica da existência 
metafísica da totalidade, nunca poderia se efetivar, porque só se pode ter acesso a coisas singulares. Hart-
mann parece ter feito uma boa leitura de todo esse contexto romântico e do diálogo do mesmo com o 
idealismo na medida em que afirmou: 

A finitude das coisas é uma ironia, um jogo das escondidas; é o êxtase da contemplação humana desta 
finitude e o auto desconhecimento ou ilusão acerca de si mesmo. O infinito não se encontra para além 
do finito mas sim dentro dele, em imediata proximidade e por toda parte, e todavia eternamente inapre-
ensível. A ação do artista consiste em fazer surgir luminosamente o infinito no finito. A sua ação é varinha 
mágica que desperta o espírito oculto (HARTMANN, 1983, p. 190).

 Assim, é impossível chegar no conhecimento do Infinito, pois só se pode ter acesso ao finito, coisas 
singulares que, embora tragam em si o sentido de infintude, não lhe permitem o acesso. A ideia de um 
sujeito que possa apreender a exterioridade se coloca como equivocada, equívoco no qual o idealismo 
teria caído. O problema inerente à dialética idealista foi pensar que seria possível trazer uma total identi-
ficação entre sujeito e objeto, de modo que no final eles entrassem em uma relação de identidade. Nesse 
movimento de incorporação em que se apaga o aspecto singular das coisas individuais, a pretensão é a 
subsunção do mundo no interior do Eu de modo a se chegar numa relação de identidade (A=A). 

 Segue-se daí que, em um pequeno texto de Hölderlin, que coube em uma simples folha de papel 
e que foi denominado Juízo e Ser (Apud CICERO, 2015, p. 235), o poeta revela seu pensamento filosófico 
na medida em que entende que todo juízo, (e juízo aqui significa o tradicional julgamento filosófico que se 
incarna na proposição “isto é isto”), já se tem uma separação entre sujeito e objeto. Segundo Holderlin, 
“Juízo, é no sentido mais elevado e forte, a separação original (die ursprungliche Trennung) do objeto e 
sujeito mais intimamente unido na intuição intelectual, aquela separação através da qual tornam-se em 
primeiro lugar possíveis objeto e sujeito.” (Apud CICERO, 2015, p. 235). Ou seja, em qualquer juízo intelec-
tual, mesmo aquele em que se coloca a proposição mais elementar como “Eu sou Eu”, a cópula referente 
ao verbo “ser” já demonstra uma separação intransponível entre o primeiro Eu e o segundo Eu. Ou seja, 
até nas proposições de identidade, há intrinsecamente diferenciação. Dessa forma, esse Eu absoluto, sín-
tese máxima que abrigaria em si os objetos externos, é sempre contraditório, porque nunca poderia estar 
em uma relação de identidade com nada, nem consigo mesmo:

É claro que na tradição aristotélica, juízo é dissociação mas também associação. Só que, ao fazer a ponte 
que associa elementos separados, o juízo já admite que são diferentes. Portanto, não alcança o absolu-
to. Cai numa contradição entre conteúdo e forma: o que quer expressar é a indistinção dos termos que 
relaciona, mas só faz ao distinguir esses termos. (DUARTE, 2011. p. 33).
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 Nesse sentido, o juízo não pode ser entendido como fator associativo, ao contrário, seria o ser 
que poderia sugerir essa unificação como predicado em comum, de modo que, quando dizemos “isto é 
aquilo”, tanto o isto quanto aquilo possuem a característica de serem. Assim, “para serem sujeito e objeto, 
sujeito e objeto precisam ser” (DUARTE, 2011. p. 33).

 Hölderlin não aceita a possibilidade de uma identificação absoluta, de forma que o sujeito apareça 
em total identidade com o objeto. Nesse sentido, negar tais juízos é contestar a proposição básica do ide-
alismo de que o Eu pode aceder ao Absoluto de modo a se identificar com ele (Sujeito=Objeto). Trata-se, 
portanto, de revelar a impossibilidade do conhecimento total do Infinito, pois, embora busquemos por 
essa instancia incondicionada, só possuímos realmente acesso às coisas finitas, singularidades que não 
podem ser suprassumidas pelo processo dialético da consciência filosófica. Contudo, interditar a porta de 
entrada para o infinito não significaria deixar de possuir uma relação com o mesmo: é possível ter o senti-
mento do Ser (FRANK, 2008, p. 64), ou ainda a busca ou nostalgia pelo infinito, momentos de aproximação 
(FRANK, 2008, p. 54) em que se resvala na infinitude. Principalmente, pela obra de arte, tal como Hart-
mann afirmou acima, é que se pode chegar no lugar limítrofe em que se intui, se sente ou se contempla o 
infinito, sem, contudo, o apreender – Incondicionado pensado no plano estético.

Conclusão

 Seria esse modo de relação com o infinito que permitiria ao romantismo apresentar um projeto 
de reflexão tipicamente filosófico que não só se distingue do sistema tradicional como ainda esboça uma 
nova perspectiva do relacionamento entre o indivíduo e a Totalidade. Todo, Absoluto, infinito, realidade, 
o que se revela em tais denominações é a própria ideia de fundamento metafísico o qual tanto o roman-
tismo como o idealismo buscaram tangenciar. Assim, a distorção que o romantismo oferece do idealis-
mo se configura como transformação do próprio fazer filosófico. Mudando o modo como se lida com o 
infinito, muda-se também a própria perspectiva do que seria a reflexão do indivíduo. O afastamento do 
romantismo em relação ao idealismo perde totalmente a aparência de uma querela entre arte (literatura) 
e filosofia. A ideia de que a disciplina filosófica se distancia da literatura aparece como secundária diante 
do problema de natureza terminantemente filosófica que se anuncia. Ao contrário de se incorrer nos as-
pectos que fazem de Schlegel um romântico e Hegel um idealista, estabelece-se uma diferenciação entre 
duas “atitudes” filosóficas que sugerem tipos diferenciados de reflexão e, com isso, modos diferentes de 
se pensar o infinito enquanto fundamento metafísico.

 Isto posto, buscamos demonstrar como o romantismo teria buscado a ironia e o Witz como ele-
mentos que substituem a dialética, na medida em que o irônico e o chiste expressam o sentido parado-
xal e contraditório das coisas e do pensamento. O paradoxo e a contradição tomam corpo nos achados 
chistosos porque se trata da apresentação e valorização da singularidade não enquanto esta precisa ser 
suprassumida e superada. O irônico funciona como esse limite em que se tem a singularidade com a 
qual nos deparamos a todo momento e, ao mesmo tempo, a evidência da frustração de aceder desse 
particular para o geral. Por isso, o achado irônico se coloca como intuitivo, momento perceptivo de 
cunho estético que aparece repentinamente e se desvanece com igual rapidez. Por um lado, o Witz de-
monstra a produtividade ilimitada enquanto reprodução do caos. Ao mesmo tempo demonstra a nossa 
incapacidade de ultrapassar o singular para se atingir o Todo – inúmeras singularidades que surgem 
em tensão, mas que bloqueiam qualquer síntese associativa. Assim, o Todo está e não está ao mesmo 
tempo, aparece fulgurante e imediato na finitude que nunca entrega a infinitude crua, que se revela e 
ao mesmo tempo se recolhe no paradoxal. Toda essa economia do singular, do paradoxo e do contradi-
tório, que se estabelecem em uma relação conturbada é o que a própria obra de arte dos românticos 
tenta trazer à luz. Por isso também a ideia de reflexão não pode ser pensada como o progredir contínuo 
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de acordo com o método dialético, que vai de uma tese, suprassume a antítese e se coroa com a síntese, 
mas sim como essa capacidade criativa incessante e ilimitada. O caos ao que Lacoue-Labarthe e Nancy 
se referem é justamente esse processo incansável de criação e destruição de singularidades que pode 
ser apenas representada na obra de arte. É, portanto, impossível pensar em outra forma de produção 
que não seja a fragmentária, pois é o fragmento que se demonstra como corte radical e único, de forma 
a substituir o encadeamento argumentativo do sistema.
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RESUMO

Este trabalho analisa a representação do mal em Conto de escola, de Machado de Assis, nas ações das persona-
gens e no foco narrativo. Para tanto, partiremos de um instrumental teórico acerca do mal moral à compreensão 
desse conto: Passos (2009), Ricoeur (2000), Nunes (1989), Bataille (1989), Jeha (2007). Assim, o mal, visto sob o 
viés político-social, enseja essas leituras para elucidar a ficção machadiana, demonstrando como sua narrativa 
está permeada da problemática do mal moral na vida política e social.

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis. Mal. Política.

ABSTRACT

This paper analyzes the representation of evil in Conto de escola, by Machado de Assis, in the actions of the 
characters and in the narrative focus. To do so, we will start from a theoretical instrument about moral evil to the 
understanding of this story: Passos (2009), Ricoeur (ca. 2000), Nunes (1989), Bataille (1989), Jeha (2007). Thus, 
the evil seen under the political-social bias provokes these readings to elucidate the Machadian fiction, demons-
trating how the narrative is permeated with the problematic of moral evil in political and social life.

KEYWORDS: Machado de Assis. Evil. Politics.

O mal narrado

 A discussão da representação do mal na ficção de Machado de Assis (1839-1908) tem sido objeto 
de estudo recente, solicitando ainda nossa atenção. A sua ficção da fase madura desenha o ser humano de 
modo pessimista, coadunando-se com a sua visão crítica e cética sobre o mundo. Essa concepção do ser 
humano, onde o mal se patenteia, está manifesta nas ações das personagens e no foco narrativo. Convém, 
nesse caso, um debruçar-se atento sobre esses elementos constitutivos da literatura.

 O estudo do mal na literatura foi objeto de Bataille (1989), sendo ele imprescindível para a com-
preensão mais abrangente do objeto literário. A literatura, por representar o homem, insere naturalmente 
o mal que nele habita e consequentemente o estudo literário deve acompanhar a representação integral 
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desse homem, e incluir, em seu objeto de estudo, o mal. Bataille (1989, p. 10), afirma que “A literatura é 
comunicação. A comunicação impõe a lealdade: a moral rigorosa, neste aspecto, é dada a partir de cumpli-
cidades no conhecimento do Mal, que estabelecem a comunicação intensa.” Disso se infere que a conduta 
moral estaria sobrepujada por um mal que teima por aparecer. E são justamente esses os meandros que 
interessam à ficção machadiana.

 Nos contos, que, segundo alguns críticos, Machado realizou-se como escritor tão bem quanto nos 
romances, o mal surge correlacionado com os aspectos sociais, políticos e ideológicos que conformam o 
pensamento humano. Em Conto de escola, que pertence à coletânea Várias Histórias (1896), Machado 
de Assis retrata não só a rigidez da educação, como também o modo como se dão as relações entre esta 
e a vida social e política do Brasil de 1840. O período histórico em tela corresponde à crise da Regência 
e à questão da Maioridade de D. Pedro II, isto é, no momento em que o Brasil passaria a conhecer certa 
estabilidade política e social.

 Uma vez que o estudo do mal na prosa machadiana é algo relativamente novo, exigem-se novas 
abordagens que procurem investigar como esse elemento aparece na obra. Por isso, pretendemos estudar 
a representação do mal no conto supracitado, bem como as possíveis relações que o enredo, sob esse viés, 
traça com a sociedade brasileira de meados do século XIX.

 Com efeito, esse papel de reconhecer o mal pela literatura suscita a emergência de uma essência 
literária que evidenciaria as múltiplas facetas do ser humano. O mal, nesse caso, visto no conto como desvio 
de uma conduta, advém do comportamento das personagens. O eixo central do conto é a temática da cor-
rupção: o filho de um professor rígido tem dificuldades no aprendizado e para resolver isso corrompe Pilar, 
oferecendo-lhe uma moeda. Contudo, Curvelo, outro aluno, os delata para o professor, que os repreende.

 É preciso assinalar que Pilar, o narrador-protagonista, não tem apreço pela educação, embora te-
nha facilidade no aprendizado. No entanto, mesmo assim ele vê a escola como uma brincadeira, a despei-
to de seu pai desejar-lhe um futuro promissor como comerciante. Entrevê-se desde o início que a narrati-
va está permeada de ironia:

A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia — uma 
segunda-feira, do mês de maio — deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria 
brincar a manhã. Hesitava entre o morro de S. Diogo e o Campo de Sant’Ana, que não era então esse 
parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de 
lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o 
melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão.

Na semana anterior tinha feito dois suetos, e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de 
meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo 
(ASSIS, 1982, p. 191).

 Na narrativa as ações das personagens bem como o foco narrativo adotado chamam a atenção 
para a análise da representação do mal, de modo que os narradores machadianos são marcados pelo dis-
tanciamento espaço-temporal daquilo que se narra. Assim, Pilar, o narrador-personagem, pinta a si mes-
mo: “Não era um menino de virtudes” (ASSIS, 1982, p. 192). A oscilação em saber onde iria brincar cede 
lugar à obrigação de ir à escola, reforçada pela lembrança de uma surra que recebera do pai, “um velho 
empregado do Arsenal de Guerra, ríspido e intolerante” (ASSIS, 1982, p. 191). A educação se apresenta 
no conto como algo extremamente rígido, um mal necessário à ascensão social e ao melhoramento do 
indivíduo para os padrões convencionados pela sociedade.

 A sondagem do caráter do mal em Machado de Assis foi discutida por Passos (2009) em O Mal e a 
Metamorfose em Machado de Assis no qual traça um paralelo comparativo entre a ficção machadiana e as 
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personagens de Victor Hugo. Se neste haveria um mal natural, naquele o mal seria o produto da “função 
da interação entre gentes e, sobretudo, de cada qual consigo mesmo” (PASSOS, 2009, p. 60). A figura do 
narrador, pois, emerge nesse panorama como relevante:

Narradores de si, eles mesclam passado e presente, e insinuam versões de seu desenvolvimento que 
invariavelmente acabam implicando o outro. A perspectiva da narração se torna mais idiossincrática. 
A história do sujeito é tomada como modo de invocar o passado e reparar o eu. Assim, a nostalgia 
desloca o sentido de projeto para o futuro e a questão de como a vida foi vivida vem à tona, assumindo 
proeminência (2009 p. 64).

 A nostalgia no caso de Pilar seria mostrar como se deu sua aprendizagem da corrupção e da dela-
ção, elementos que extrapolam o contexto escolar e alcançam a sociedade como um todo. A metamorfo-
se, conforme Passos (2009), pode ser entendida como a moeda em Conto de escola – Pilar é denunciado 
por Curvelo por causa dessa moeda: “quando, então, a plena autonomia se converte em dano, e o dano 
do objeto amado é vivido como danação do próprio eu” (PASSOS, 2009, p. 65). Dessa forma, o mal surge 
como consequência do exercício da liberdade; a escolha de como agir das personagens traz a lume o mal 
radical, inclusive aquele imputado a terceiros (Curvelo).

 Por conseguinte, o mal passa a ser concebido como interferência na vida alheia, negando-lhe auto-
nomia. Logo, o mal radical vislumbra as fronteiras tênues dos padrões morais e de rigidez social. Mas, por 
outro lado, em Conto de escola todos de certa forma praticam algum mal – Pilar se deixa ser corrompido 
pela tentação da moeda; Raimundo sucumbe às dificuldades da aprendizagem e corrompe Pilar, compe-
lindo-o a fazer sua lição de sintaxe; Curvelo os delata ao professor que, por sua vez, os pune com uma 
palmatória, símbolo da rigidez, de um mal que subjaz à educação da época. O mal estaria profundamente 
arraigado na maneira como se dão as relações humanas. Segundo Passos (2009, p. 70), “o mal, tomado 
como objeto que nos leva a pensar de modo diferente, exige um roteiro de pensamento, ação e sentido”.

O mal moral

 Mas a problemática do conto talvez seja a evidenciação da existência da corrupção mesmo em am-
biente educacional, o que aponta para a fragilidade do caráter humano independentemente da institui-
ção. Pilar é corrompido por Raimundo para ensinar-lhe uma atividade proposta pelo professor Policarpo, 
que é extremamente rígido, ainda mais com seu filho, Raimundo. As figuras do professor e da palmatória 
estão, pois, revestidas de significado:

Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os 
olhos, para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos; metemos o nariz no livro, e conti-
nuamos a ler. Afinal cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele lia devagar, mastigando as 
ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência, e que era grande a agitação 
pública. Policarpo tinha decerto algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele 
podia ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada do portal da janela, à direita, com os 
seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que 
não era pouca (ASSIS, 1982, p. 193).

 Nesse trecho vê-se que Policarpo representa uma educação arcaica e autoritária, o que poderia no 
remeter à representação do mal dentro do contexto escolar, donde surgem outros questionamentos: até que 
ponto essa educação teria relação com o insucesso da sociedade? A educação refletiria a situação política por 
que o Brasil vinha passando (a crise no fim da Regência, com várias rebeliões no país)? O esforço para buscar 
responder a essas questões pede ao leitor uma leitura mais aprofundada das entrelinhas machadianas.
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 As ações das personagens denunciam a fragilidade de seu caráter. Raimundo, filho do professor, é 
descrito como alguém que tinha dificuldades no aprendizado, o que explica o fato de ele ter que recorrer 
ao expediente do pagamento (“toma lá, dá cá”) a Pilar para este fazer sua atividade. Por outro lado, o par 
de personagens Pilar-Raimundo parece denotar uma antítese constituinte da vida nacional. Pilar era inte-
ligente e másculo; Raimundo, fraco e lento na aprendizagem. Ademais, a delação de Curvelo emerge como 
algo malévolo, e aí percebe-se a mordacidade da crítica machadiana e de sua constante relativização dos 
valores humanos: ninguém escaparia da natureza malévola humana.

 Visto de outro ângulo, o papel desempenhado por Curvelo na narrativa sobressai não apenas como 
delator, mas sim como aquele que acusa. “Esse Curvelo era um pouco levado do diabo” (ASSIS, 1982, p. 
192), assinala o narrador-personagem. A atuação diabólica dele seria a de acusar ambos os alunos ao pro-
fessor Policarpo. Para as personagens envolvidas na corrupção da “venda da lição”, Curvelo representa, 
pois, uma faceta do mal, entendida como prejuízo a outrem: “por que denunciar-nos? Em que é que lhe 
tirávamos alguma coisa?” (ASSIS, 1982, p. 195), indaga Pilar. Aí reside uma ironia, posto que Curvelo prati-
ca um “mal” em prol de um “bem”. Nesse caso, a rigidez tanto do pai de Pilar quanto do pai de Raimundo 
justifica-se por esse bem maior, seja ele uma educação boa, seja ele a ascensão social.

 Pilar é corrompido por Raimundo – trata-se de uma “troca de serviços”. A troca da lição por dinhei-
ro é a síntese de uma estrutura do capitalismo; mas dá a tônica da corrupção: o sistema seria em si mesmo 
corrupto-corruptor. O mal passa a ser visto sob a ótica da “descoberta” – “se o mestre não visse nada, que 
mal havia?” (ASSIS, 1982, p. 193). Para Pilar, o “serviço” não era mau. Essa moeda de prata era mais para 
assegurar a eficiência da aprendizagem do que o favor em si:

O pobre-diabo contava com o favor, — mas queria assegurar-lhe a eficácia, e daí recorreu à moeda que 
a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo; pegou dela e veio esfregá-la nos joe-
lhos, à minha vista, como uma tentação.... Realmente, era bonita, fina, branca, muito branca; e para 
mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado... 
(ASSIS, 1982, p.193).

 Se Pilar não tinha ressentimentos, tampouco tinha escrúpulos. O desfecho do conto aponta para 
a aprendizagem que se deu por um acontecimento na escola – a troca de uma cola por uma moeda. Há 
uma crítica ao sistema de ensino alienante (o professor não estava preocupado com os alunos, mas sim 
com a situação política do país com a crise da Regência). Assim, Conto de escola trata de uma maneira sutil 
de como se dá o “toma lá, dá cá” tão presente nas relações políticas e sociais do Brasil. Uma inofensiva 
“venda de cola” torna-se assim metáfora para o âmago da falência das instituições (a escola e a Regência) 
essenciais para o país desenvolver-se, ou pelo menos manter sua integridade.

 Outrossim, a hesitação de Pilar – que queria, a princípio, recuperar a moeda e, a seguir, desiste 
para marchar, mas acaba na praia –, denuncia uma natureza que não se satisfaz com nada, contudo nem 
por isso deixa de ser inteligente, vívida. A inquietude de Pilar ante o contexto escolar revelaria a condição 
humana. Benedito Nunes (1989), no ensaio Machado de Assis e a filosofia, afirma:

Montaigne ensinou a Machado as motivações naturais das atitudes humanas; a essa primeira escola da 
skepsis, Pascal acrescentou o trágico da condição humana, inquieta e desconsolada, dividida e contra-
ditória, em conflito consigo mesma, à procura de autossatisfação e encontrando o tédio, tendendo ao 
racional, mas desnorteada pela razão, impotente para distinguir o verdadeiro e o falso como entre o bem 
e o mal (NUNES, 1989, p. 7).

 Por outro lado, as questões políticas são também assinaladas pelo narrador – a marcação temporal 
em maio de 1840 e a própria menção ao “fim da Regência, e que era grande a agitação pública” (ASSIS, 
1982, p. 193) demonstram a discussão política que permeia o conto. Policarpo é caracterizado pela sua 
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postura política quando da leitura de jornais, chegando mesmo a abrandar suas correções aos alunos ao 
estar imerso na leitura dos jornais:

Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse; levantava os olhos de quando 
em quando, ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais, e lia a valer. [...] E ele não podia ver 
nada, estava agarrado aos jornais lendo com fogo, com indignação... (ASSIS, 1982, p. 193).

 Portanto, há um ceticismo machadiano em torno das instituições sociais (políticas, educacionais), 
fruto do seu pessimismo. Dessa forma, o conto é uma espécie de autoanálise que pressupõe certa agude-
za de observação. A conduta humana é vista como variável e, por conseguinte, os valores são relativizados. 
Nunes (1989) assinala esse aspecto tão marcante na narrativa machadiana: “O que prevalece na forma 
do discurso narrativo machadiano é o tom dubitativo - a esquiva e equivoca maneira de narrar, reticente 
e desconfiada, que também pode ser enganadora e enganosa, pondo em causa a própria capacidade de 
representação da realidade” (NUNES, 1989, p. 17).

 Nesse caso, Machado traz para a própria estrutura narrativa a problemática da representação so-
cial tal como observou Schwarz no tocante ao “narrador volúvel” seria resultante da volubilidade social, 
no clássico da crítica machadiana Um mestre na periferia do Capitalismo. Além disso, buscando compre-
ender Machado à luz das filosofias que ele discutiu, Nunes (1989) traça uma leitura que investiga os me-
andros dos valores sociais vistos sob a ótica pessimista e reveladora do Bruxo do Cosme Velho.

O mal transgressor

 Conto de escola revela-nos o quão são escorregadias as normas de conduta na medida em que 
ilustra a sutileza dos valores éticos preconizados pela sociedade. Para a nossa leitura, importa destacar a 
descrença da ficção machadiana na filosofia para dar conta da natureza humana, que é complexa, e, por 
conseguinte, de abarcar a natureza do mal.

 Nessa linha de raciocínio, segundo Jeha (2007), o mal é tido como enigma dado a sua comple-
xidade. Sendo assim, “mal cometido e mal sofrido não são o mesmo, mas podem se tornar a mesma 
coisa” (JEHA, 2007, p. 9). As consequências do ato de Pilar exemplificam isso, já que a prática dele seria 
danosa porque antiética e resulta numa punição para ele mesmo. Ademais, há a corroboração de que 
“o mal é qualquer obstáculo que impede um ser de alcançar a perfeição que, não fosse isso, poderia 
atingir” (JEHA, 2007, p. 13).

 Talvez essa seja a interpretação que Policarpo tenha do valor da imposição da educação punitiva. 
Ainda conforme Jeha (2007, p. 16), o mal moral “consiste na desordem da vontade humana, quando a 
volição se desvia da ordem moral livre e conscientemente”. O mal é, pois, transgressão de normas. Pilar e 
Raimundo são transgressores da norma escolar. Mais ainda: Policarpo também o é na medida em que se 
atenta mais às questões políticas do que ao ensino. A função representada por Policarpo parece refletir 
certa ordem requerida pelo mundo:

A coesão interna depende de uma visão de mundo comum, que diga àqueles afetados por ela que ‘as 
coisas são assim’ e não de outra maneira e ‘é assim que fazemos as coisas por aqui’. As fronteiras existem 
para manter medida e ordem; qualquer transgressão desses limites causa desconforto e requer que re-
tornemos o mundo ao estado que consideramos ser o certo (JEHA, 2007, p. 20).

 Por isso que Policarpo exacerba ao contornar a transgressão de Pilar e Raimundo; mas, para além 
disso, ele é o transgressor do processo de ensino-aprendizagem porque acredita que assim o mundo con-
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virja para o padrão requerido pela sociedade. A forma como se dá a experiência do mal moral também foi 
discutida por Paul Ricoeur:

No rigor do termo, o mal moral – o pecado em linguagem religiosa – designa o que torna a ação humana 
objeto de imputação, de acusação e de repreensão. A imputação consiste em consignar a um sujeito res-
ponsável uma ação suscetível de apreciação moral. A acusação caracteriza a própria ação como violação 
do código ético dominante na comunidade considerada. A repreensão designa o juízo de condenação, 
em virtude do qual o autor da ação é declarado culpado e merece ser punido. É aqui que o mal moral 
interfere no sofrimento, na medida em que a punição é um sofrimento infligido (p. 23, ca. 2000).

 Nessa definição vemos claramente o papel das personagens em Conto de escola. Pilar é o sujeito 
cuja ação é apreciada pela ótica ético-moral. A acusação promovida por Curvelo evidencia a ruptura de 
regras. Já a repressão de Policarpo denota o julgamento e a aplicação da punição, ensejando sofrimento 
tanto a Pilar quanto a Raimundo com a palmatória. Para além disso, Pilar comete e é acometido pelo mal: 
com o sofrimento da repressão, ele torna-se vítima. O caráter punitivo é, pois, o mal:

[...] a punição é um sofrimento físico e moral acrescentado ao mal moral, quer se trate do castigo corpo-
ral, de privação de liberdade, de vergonha, de remorso; por isso que se chama a culpabilidade de pena, 
termo que ultrapassa a fratura entre o mal cometido e o mal sofrido [...] (RICOEUR, ca. 2000, p. 24).

 O castigo corporal e a vergonha sentidos por Pilar e por Raimundo demonstram esse mal comple-
xo. Assim, Pilar é vítima e é culpado. Machado acaba corroborando a tese agostiniana de inexistência de 
um mal substancial, isto é, o mal em si. Mas mesmo assim o escritor sonda os meandros do mal, que não 
se resume às questões morais.

 A escrita machadiana encerra, pois, a ambiguidade que perfaz a conduta humana e vislumbra, 
com isso, as complexas relações dos indivíduos inseridos numa sociedade também problemática. Esse 
olhar crítico permite ao autor trazer o leitor para o cerne da questão, bem como o coloca como elemento 
indissociável na reflexão sobre a sociedade, o mal e a literatura.

Conclusão

 A fim de se tornar inteligível a natureza do mal, a relação entre este e sofrimento parece ser inegá-
vel, posto que o mal estaria no agir do indivíduo. A relação rígida de Policarpo para com os alunos mostra 
sua atitude diante do mal (que se manifestou pela conduta dos alunos), mas também o professor acaba 
sendo a personificação do mal para aqueles estudantes. Logo, Policarpo teria combatido o mal com o mal. 
O enredo permite também concluir que o próprio Curvelo infligiu mal aos seus colegas quando os delata.

 Fica evidenciada uma relação entre mal e sofrimento, seja psicológico, seja físico. O que se percebe 
é a maestria com a qual Machado aborda a problemática da ética no contexto escolar, desferindo duras 
críticas ao sistema arcaico de ensino e tratando a escola como microcosmo de uma sociedade para a qual 
as noções éticas são maleáveis.

 Mas, por outro lado, haveria na narrativa em questão uma passagem de um estudo mais inocente 
a outro mais profundo – Pilar recorda-se de como aprendeu de forma peculiar a corrupção e a delação, 
duas faces da mesma moeda. Assim, o mal é metamorfose, ruptura; trouxe conhecimento. Logo, há uma 
relativização do mal que permeia as personagens: afinal, quem é mau: Pilar, o corrompido; Raimundo, o 
corruptor; Curvelo, o delator; ou, ainda, o professor autoritário? Ou todos? Ou, ainda, ninguém? Parece 
que o conto pretende mostrar a diluição dos valores por um sistema que condiciona os comportamentos 
dos indivíduos. Assim, o conto requer uma leitura que aprofunde essa linha de raciocínio relativística.
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 Por tudo isso, o mal em Conto de escola acha-se, como vimos, diluído nas ações das personagens. 
Imersas num sistema corrupto e numa profunda crise política, elas são cooptadas pelo mal. Pilar se deixa 
corromper pela tentação de uma moeda, metáfora que denuncia o quão danoso é o capitalismo; Raimun-
do, representando o oprimido, não vê outra alternativa senão a compra da lição; já Policarpo traz consigo 
a repressão e as paixões políticas que o fazem deixar de lado as preocupações educacionais. Por fim, o de-
lator Curvelo, do qual não sabemos o real motivo da delação. Teria sido por princípios éticos ou por inveja 
da moeda de Pilar? A abertura dessa discussão que o conto promove talvez seja para que o leitor reflita 
sobre essa problemática que afeta a sociedade brasileira.
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Aspectos existencialistas em Luís da Silva:
a degradação do eu na obra Angústia, de Graciliano Ramos
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RESUMO

O presente artigo propõe uma análise acerca da personagem Luis da Silva, da obra Angústia, de Graciliano Ra-
mos. Escrita em 1936, Angústia aborda o campo da condição existencial, a reflexão acerca do estar no mundo 
e traduz, de forma densa e elaborada, a liberdade de escolha como força motriz da angústia. Nossa análise visa 
estabelecer relações entre a referida obra e o pensamento existencialista. A angústia, de acordo com este úl-
timo, provém da liberdade de escolha, aludindo aos filósofos Jean-Paul Sartre e Soren Kierkegaard. Este artigo 
pretende analisar o livro de Graciliano tomando como instrumental teórico alguns conceitos do existencialismo. 
Este romance, marcado pela subjetividade e introspecção, traz à tona um viés intrigante para a época, a fruição 
do narrador-personagem que sofre, questiona e propõe uma narrativa voltada para si, contrapondo à tendência 
de escrita própria daquele seu período.

PALAVRAS-CHAVE: Angústia. Luis da Silva. Existencialismo.

ABSTRACT

The present article proposes an analysis about the character Luis da Silva, of the book Angústia, by Graciliano 
Ramos. Written in 1936, Angústia brings the field of the existential condition, the reflection about being in the 
world and translates, in a dense and elaborate way, freedom of choice as the driving force of anguish. Luis da 
Silva, whose destiny has reserved a life that is obscure and beyond his expectations, deprived of everything and 
about to change its outcome, is the core of this analysis that seeks to establish relations between this work and 
existentialism. Anguish, according to existentialism, comes from this freedom of choice, therefore, based on 
what is advocated by the philosophers Jean-Paul Sartre and Soren Kierkegaard, this article aims to analyze the 
aspects of this philosophical current present in the main character of Angústia. This novel, composed by subjecti-
vity and introspection, brings to the surface an intriguing bias for the time, the fruition of the narrator-character 
who suffers, questions and proposes a narrative aimed at itself, opposing the tendency of writing itself from the 
period in which it was published.

KEYWORDS: Angústia. Luis da Silva. Existentialism.
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 A obra Angústia, de Graciliano Ramos, pertence ao que conhecemos como “romance de 30”, ver-
tente do Modernismo, e como tal, apresenta algumas características peculiares a esta categoria. O Mo-
dernismo inaugurou uma tentativa de ruptura com o modelo europeu de escrita e procurou estabelecer 
uma identidade própria à formação brasileira. Para Candido (2006), muitos escritores esforçaram-se para 
demostrar as diferenças entre o Brasil e a Europa, defendendo por conseguinte a fidelidade dessas dife-
renças expressas no campo da cultura. Neste sentido, é entre 1930 e 1940 que os escritores, não só brasi-
leiros, mas da integralidade da América Latina, passarão a ter consciência de sua unidade na diversidade, 
contribuindo para uma produção literária mais madura e original.

 O romance Angústia apresenta como protagonista Luis da Silva: rapaz de 35 anos oriundo do 
campo que migra para a cidade a fim de melhorar as condições de vida. Funcionário de repartição, o dito 
contínuo, Luis da Silva não possui nem poder aquisitivo nem autoestima elevados, o que o leva, com o 
passar do tempo, a enclausurar-se em si mesmo.

 Lembramos que Angústia, romance publicado em 1936, é contemporâneo aos primeiros ensaios 
de Sartre, A Imaginação e A Transcendência do Ego. A obra de Graciliano encontra-se entre o pensamento 
existencialista de Kierkegaard e o Existencialismo sartriano, tendo ressonâncias do primeiro e mantendo 
aspectos aproximativos com os primeiros ensaios do segundo pensador, talvez em virtude de um senti-
mento comum mais a uma época, do que a um local. Para o desenvolvimento deste artigo, não abordare-
mos a questão da possibilidade de uma influência indireta, acontecida em nivel geracional, mas sim em-
pregaremos uma abordagem existencialista através do instrumental teórico que operalizaremos com suas 
noções de “angústia” e “escolha” desenvolvidas no texto de Sartre O Existencialismo é um Humanismo 
(2014), editado em 1946.

 Escrita em primeira pessoa, Angústia é uma narrativa que não flui de forma tão dinâmica como 
São Bernardo e Vidas Secas. Ao contrário destas, a obra aqui em questão transcorre de forma não line-
ar, pautada no fluxo de consciência do narrador e na quase inexistência de diálogos. Nota-se que toda a 
percepção do enredo nos é fornecida pela onisciência de Luis da Silva, dando pouca margem para outras 
interpretações, senão as que ele nos permite ver. O narrador, principalmente nas primeiras páginas do 
romance, transita entre o presente e o que este lhe faz recordar das passagens de sua infância:

Penso na morte de meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado num marquesão, coberto com 
um lençol branco que lhe escondia o corpo todo até a cabeça. Só ficavam expostos os pés, que iam além 
de uma das pontas do marquesão, pequeno para defunto enorme (1993, p. 17).

 A perdição de Luis da Silva é Marina, vizinha da casa ao lado, a moça vaidosa e cheia de vida que 
desperta em Luis um interesse quase imediato. Eles mantêm um namoro e posteriormente um noivado, 
o qual é interrompido frente à incapacidade de Luis de bancar uma festa e, consequentemente, uma vida 
conjugal. O rompimento com Marina desperta em Luis da Silva uma espécie de epifania acerca de sua con-
dição existencial. ”Se eu pegasse a sorte grande, Marina teria colchas bordadas à mão. Pobre de Marina! 
Precisava fazenda macia, pulseiras de ouro, penduricalhos” (RAMOS, 1993, p.71).

 É a partir do momento em que Marina se une a Julião Tavares, que este passa a ser cada vez mais 
odiado. Julião é a própria representação de tudo que Luis não conseguira ser na vida. Além de ter herda-
do a loja do pai, Julião Tavares possuía uma influência muito grande na sociedade; era popular e possuía 
atributos que Luis da Silva não via a possibilidade de obter.

 A narrativa de Angústia possui um fluxo de consciência que permite ao leitor, ao longo de toda a 
trama, navegar pelos devaneios de Luis da Silva de maneira a poder vislumbrar o seu entorno tal qual o 
mesmo o descreve. Por meio dess fluxo pode-se, inclusive, passar a concordar com a personagem, posto 
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que o seu ponto de vista embora unilateral mostre-se bastante convincente. Por serem vizinhos, a proxi-
midade física com Marina permite ao protagonista por vezes fazer suposições sobre o que estava aconte-
cendo do outro lado do muro:

Furava com os olhos a cal que se descascava e dava ao muro a aparência sardenta, furava o reboco, 
furava os tijolos. No outro lado a mesa num desarranjo, resto de comida, pontas de cigarro, nódoas na 
toalha, garrafas abertas, os dois juntos, perna com perna. D. Adélia, encostada ao fogão, respirava fuma-
ça, engelhava as pálpebras, gemia uma desculpa: ‘- É a mocidade.’ Estava invisível e escaldava os dedos 
torcendo o pano de café. Os dois, grudados, cochichavam, esfregavam-se. Alguns botões tinham saído 
dos lugares. Afinal tudo era suposição (1993, p. 93).

 Angústia apresenta alta densidade psicológica, o que faz com o que o leitor mergulhe no universo 
da personagem absorvendo sua versão dos fatos. Embora entorpecido, Luis da Silva é consciente e essa 
lucidez no narrar, sempre econômico, de si face aos fatos vividos ou vistos cativa o leitor, provocando neste 
a necessária empatia e curiosidade – condições para a leitura.

 O que Luis da Silva nutre por Julião Tavares é um misto daquilo que tanto rechaça (sua robustez 
física, principalmente), com o que gostaria de ter e ser, mesmo que subconscientemente: seu caminho 
facilitado pelas boas condições financeiras herdadas da família e por fim, a relação próspera com Marina. 
Luis se vê encurralado pelas dívidas que acumula, pelo trabalho não reconhecido de escritor, pela vida 
solitária e medíocre. Em seus devaneios a personagem passa mais tempo em elucubrações acerca de seu 
destino, remoendo memórias funestas sobre a morte de seu pai e o quanto, naquela ocasião, parecia 
prever o rumo que sua vida tomaria a partir de então, do que vivenciando efetivamente as agruras ou 
conquistas reais de seu cotidiano.

Eu não podia temer a opinião pública. E talvez temesse. Com certeza temia tudo isso. Era um medo 
antigo, medo que estava no sangue e me esfriava os dedos trêmulos e suados. A corda áspera ia-se ama-
ciando por causa do suor das minhas mãos. E as mãos tremiam. O chicote do feitor num avô negro, há 
duzentos anos, a emboscada dos brancos a outro avô, caboclo, em tempo mais remoto... (1993, p. 157).

 O narrador personagem, como o próprio nome da obra denomina, sofre de angústia. Mas o que 
seria esta angústia e por que Luis da Silva é retratado ao longo de todo o enredo de forma tão pesada? O 
que o conduz para aquela atmosfera tão densa que o circula em uma vertigem?

 O sofrimento de Luis remete-nos ao que o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard (2015) trata 
sob o nome de angústia, estando esta associada à liberdade da escolha, o que acabaria por explicar o que 
Luis da Silva carregava como um fardo em sua vida. Em continuidade ao pensamento existencialista de 
Kierkegaard, Jean-Paul Sartre vai além nesta associação, em indagações como:

Primeiramente, o que entendemos por angústia? O existencialista costuma declarar que o homem é an-
gústia; isso significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas o que 
escolhe ser, mas é também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade inteira, 
não poderia furtar-se ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade (2014, p.21).

 É imerso nesta responsabilidade decorrente de uma liberdade para tomar alguma atitude, que Luis 
da Silva cultiva ao longo de toda a obra a necessidade de agir, mesclada ao medo das consequências. O 
sofrimento daí resultante não existiria se ele não sentisse justamente esta ânsia por chamar para si o fardo 
de liquidar a situação em que se encontrava. A angústia de Luis da Silva é proveniente das possibilidades 
que enxerga pelo caminho; enquanto absorto no lugar subjugado, ele parecia não se aperceber deste sen-
timento, pois viver nas “sombras” é relativamente fácil. O sentimento de angústia se dá quando projeta 
possibilidades, quando precisa escolher, quando está em suas mãos a condição de agir ou não, enfrentar 
ou não as consequências de sua liberdade de escolha. Ainda à luz de Kierkegaard (2015),
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A angústia é uma importência feminina, na qual a liberdade desmaia, em termos psicológicos, a queda 
sempre ocorre na importência; mas ao mesmo tempo a angústia é a coisa mais egoísta que há, e ne-
nhuma expressão concreta de liberdade é tão egoísta como a possibilidade de qualquer concreção. Isto 
é, uma vez mais, o elemento que oprime, que determina a relação ambígua do indivíduo, de simpatia e 
antipatia. Na angústia reside a infinitude egoísta da possibilidade, que não tenta como uma escolha, mas 
angustia, insinuante, com sua doce ansiedade ( KIERKEGAARD, 2015, p. 67).

 Neste sentido, a personagem sente-se deslocada em um mundo no qual, segundo ela, relegava-a 
a um lugar obscuro e anônimo em virtude de sua frágil condição financeira. Fugia de seus credores, tinha 
um subemprego e via naqueles que possuíam bens uma ameaça iminente frente ao pouco progresso que 
pretendia na vida. A perda de Marina para Julião Tavares só endossou o sentimento de inferioridade que 
Luis carregava consigo. Como consequência, e lembrando Candido (2006), temos em Luis da Silva “um 
meticuloso vencido”, que odeia aos outros, mas antes, odeia a si mesmo por não compactuar e pertencer 
à sociedade que tanto o enojava.

Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho devagar, noto que os outros têm 
demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado mais 
me isolo e entristeço. Quero recolher-me, afastar-me daqueles estranhos que não compreendo, ouvir o 
currupaco, ler, escrever. A multidão é hostil e terrível (RAMOS, 1993, p. 159).

 Esta consciência de estar à margem oferece uma configuração da personagem de Luis da Silva 
pertencente àquelas mais complexas de Graciliano Ramos. O que o difere de Julião Tavares é justamen-
te isso: enquanto este usufrui dos prazeres da vida quase que de forma automática e natural, sem se 
dar conta da posição relativamente superior em relação a Luis da Silva, o protagonista está totalmente 
consciente do que o exclui e o mantém de fora. Esta condição de estar em alerta permanente e em auto 
análise constante acaba por condicionar Luis da Silva à angústia intermitente que culminará em atitudes 
extremas ao final da trama.

 Candido observa que:

avulta na obra de Graciliano Ramos, a preocupação com a análise do eu culmina, pois em Angústia, onde 
atinge, simbolicamente, a materialização do homem dilacerado, – isto é, a duplicação, a formação de 
uma alma exterior que adquire realidade e projeta o desdobramento do ser (CANDIDO, 2009, p.115).

 Ao refletir sobre o desdobramento do ser, a partir desta personagem, é possível remeter-se à 
noção de um sujeito fraturado, discutido por Luiz Costa Lima (2000, p. 23), quando este observa que 
“o sujeito é fraturado porque ele não tem uma posição a priori definida, senão a que assume, assim, se 
identificando, no interior dos conflitos de interesses e na assimetria dos grupos sociais”. Neste sentido, 
o que poderia representar este sujeito fraturado nesta obra de Graciliano Ramos? Em Vidas Secas e 
São Bernardo, os protagonistas Fabiano e Paulo Honório são sujeitos solares que, segundo Costa Lima 
(2000) representariam o homem em sua condição definida, imutável e determinada. Nas palavras des-
te mesmo autor, o sujeito fraturado já é aquele que tenta romper com o estabelecido. Assim, Luis da 
Silva é aquele ser deslocado, oprimido e indignado, que começa de maneira sutil a tomar consciência 
de seu estar no mundo.

 Nesta tomada de consciência, a personagem passa a sentir a angústia, angústia proveniente de 
um incômodo existencial, de um sentimento de inconformismo aliado a uma ira contra tudo e contra to-
dos, inclusive contra si mesmo. Subjugado, Luis da Silva parece nutrir uma introspecção na sua condição 
marginal endossando um sentimento de revolta que vai se acumulando com passar do tempo frente aos 
acontecimentos. Sentia-se nitidamente inferiorizado por Julião Tavares e, apenas a presença deste ou a 
suposição do tratamento dado a ele comparado ao que costumava receber, invadia-lhe frequentemente o 
pensamento de forma negativa:
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Em toda a parte era assim. Derramava-se no bonde e, se alguém lhe tocava as pernas, desenroscava-se 
com lentidão e lançava ao importuno olhar duro. Eu encolhia-me, reduzia-me e, em caso de necessidade, 
sentava com uma das nádegas (RAMOS, 1993, p. 182).

 O relacionamento com Marina não fora acabado de uma só vez. A moça ia se afastando de Luis da 
Silva de forma branda e apática, o que o deixava mais intrigado, uma vez que Luis acreditava que o dis-
tanciamento de Marina estava ligado ao fato de ela estar se interessando por Julião Tavares e, alimentado 
cada vez mais por esta crença, o protagonista ia fomentando sua ira pelo rival:

Pouco a pouco nos fomos distanciando, um mês depois éramos inimigos. A princípio houve brigas, recon-
ciliações desajeitadas, conversas azedas com d. Adélia. Tempo perdido. Marina estava realmente com a 
cabeça virada para Julião Tavares. Comecei a passar trombudo pela calçada, remoendo a decepção, que 
procurei recalcar. – Mulheres não faltam ( 1993, p. 90).

 Julião Tavares era o que Luis da Silva mais rejeitava e ao mesmo tempo, representava tudo que este 
gostaria de ser. Neste paradoxo, Candido (2009) afirma que “sob certos aspectos Julião Tavares, como ob-
servou Laura Austregésilo, é uma espécie de duplo de Luis da Silva, encarnando tudo que lhe falta” (CAN-
DIDO, 2009, p. 116) e, neste sentido, é possível que nesta projeção, a personagem principal endossasse 
seu ódio por Julião, reconhecendo nele aspectos de si mesmo que gostaria de ter.

 Assim sendo, a relação de Luis com Julião Tavares, no que diz respeito à projeção seria o que Bloom 
(2003) afirma “buscar expelir do eu tudo que este não suporta reconhecer como seu” (p. 114). Envolto 
nesta atmosfera de reconhecimento, Luis da Silva passou a acreditar que liquidando com Julião, este sen-
timento de inferioridade, misto de ódio com inveja também seriam aniquilados.

 Após trinta e cinco anos de “quietismo”, a personagem vê como possibilidade de livramento a 
escolha de uma atitude diante de sua vida que rompesse com o estabelecido de até então. Ratificando 
uma filosofia existencialista, ao abrir mão do quietismo, Luis da Silva assume o risco de ter que suportar 
as consequências de seus atos extremos.

O quietismo é uma atitude daqueles que dizem: ‘Os outros podem fazer aquilo que eu não posso’. A 
doutrina que lhes apresento é exatamente o contrário do quietismo, pois ela afirma: ‘Só existe realidade 
na ação’; e ela vai ainda mais longe, acrescentando: ‘O homem não é nada mais que seu projeto, ela não 
existe senão na medida em que se realiza e, portanto, não é outra coisa senão conjunto de seus atos, 
nada mais além de sua vida’ (SARTRE, 2014, p. 30).

 Desejoso de assassinar Julião Tavares e assim, pôr fim à angústia que o consumia, Luis da Silva 
reiterava de forma sistemática e constante que este era o único caminho e, ao cogitar frequentemente a 
necessidade de matá-lo, o protagonista parecia estar validando que a atitude a ser tomada era legítima. 
Entretanto, para ele não era suficiente somente matar; ao imaginar a cena, Luis da Silva se via esquarte-
jando o rival como que se o fato de cortá-lo em pedaços fosse pouco a pouco eliminando também o des-
conforto que a presença deste representava.

 O estopim para que o fato fosse efetivamente consumado foi quando Julião Tavares engravidou 
Marina e em seguida a abandonou. Esta situação para Luis da Silva consolidou o que este já havia previsto 
e só veio a ratificar os motivos pelos quais para o protagonista, Julião mereceria morrer.

 Ao perseguir seu desafeto, Luis da Silva ainda esboça qualquer sentimento de remorso, uma som-
bra de compaixão que o impulsiona a abortar a ideia de assassinato, mas esta logo se dissipa controlada 
pela vontade soberana de superação:
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Desejei que Julião Tavares fugisse e me livrasse daquele tormento. Se ele corresse pela estrada deser-
ta, estaria tudo acabado. Eu tentaria alcançá-lo. Inutilmente. Pensei em gritar, avisá-lo de que havia 
perigo, mas o grito morreu-me na garganta. Não grito: habituei-me a falar baixinho na presença dos 
chefes (RAMOS, 1993, p. 190).

 O trecho acima bem expõe a condição subalterna em que Luis da Silva se considerava. Ainda que 
prestes a abordar Julião em emboscada, o protagonista ainda nutria um ranço de subserviência e sub-
missão em relação ao seu inimigo que o impedia inclusive de gritar. É desta condição que Luis da Silva 
pensa estar liberto com a morte de Julião Tavares. Em seguida, no entanto, Luis da Silva se encoleriza ao 
lembrar-se de todas as humilhações por ele sofrida e o quão Julião Tavares se mostrava ingrato em rela-
ção ao trabalho que realizava. Neste instante, Luis toma coragem, esbraveja contra seu algoz, mesmo este 
estando metros à frente e impossibilitado de ouvi-lo. De forma catártica, o protagonista manifesta de uma 
vez por todas, a repulsa e a raiva acumulada ao longo do tempo. É como se neste momento os papéis se 
invertessem e Julião Tavares pudesse finalmente então ser subjugado e oprimido.

 Neste sentido, Sartre (2014) afirma que na condição existencialista heróis e covardes não possuem 
papeis fixos de forma definida. Assim, para que Luis da Silva se enxergasse como herói, mesmo que por 
uma fração de segundos, estava em suas mãos decidir qual caminho tomar.

[...] o existencialista diz que o covarde se faz covarde, e o herói se faz herói. Existe sempre uma possi-
bilidade para o covarde deixar de ser covarde e para o herói deixar de ser herói. O que determina é o 
engajamento total e não é um caso particular, uma ação isolada, que engajará totalmente (2014, p.33).

 Ao eliminar Julião Tavares, enforcando-o e o pendurando em uma árvore com uma corda para 
simular um suicídio, Luis da Silva pareceu retirar dos ombros um fardo: exterminou a parte que tanto 
lhe incomodava, liquidou com a pedra do caminho e, embora temerosa de ser descoberta, a perso-
nagem estava convicta de que era o certo a se fazer. Esta convicção, no entanto, vai se dissipando 
conforme as horas vão passando e a personagem é então acometida de outra angústia: o medo de 
que o assassinato fosse desvendado.

 Luis da Silva percebe então que o mesmo sentimento que o impulsionou a cometer o ato ainda se 
instaurava, agora de forma perene, pois o motivo de tal sentimento não podia mais ser revertido. Neste 
sentido, a obra parece nos direcionar ao fato de que Luis, ao longo do enredo, foi se transformando em 
um sujeito cada vez mais complexo e menos categorizado. É provável que as condições materiais de Luis 
foram o estopim para o desencadeamento de todo o desfecho, entretanto, o desdobrar dos fatos mostrou 
um protagonista cada vez mais confuso e menos convencional. Ao tratar sobre ato do herói na narrativa 
romanesca Bakhtin observa que:

O ato necessita ser determinado por sua finalidade e por seus meios, e não pelo sujeito atuante, o herói. 
O ato fala-nos do mundo das coisas que rodeia o executante, o único mundo que engendra o valor do ato, 
e não do sujeito atuante, do herói. A análise de um ato é totalmente objetiva. Daí a ideia da liberdade 
ética do ato: o que o determina é o fato de ele ainda-não existir, o fato de ser pré-dado em sua finalidade 
e em seu objeto; ele nasce antes e não depois, no que ainda-não-é, e não no que já-é (1997, p. 155).

 Bakhtin nos leva a refletir sobre a ânsia do protagonista de livrar-se de si mesmo através do outro, 
pois, Luis da Silva acometido pelo desespero, acreditava que alterando a natureza dos fatos e do destino, 
alcançaria seu objetivo. Para Kierkegaard (1979), o desespero está fatalmente ligado à necessidade de ser 
um eu que não o existente, o inventado: “ser este que não se quer ser, é o seu suplício”. E assim, Luis da 
Silva experimenta o desespero, pois somente através dele é capaz de abandonar as condições desfavorá-
veis e a atitude passiva diante da realidade, de acordo com Penha (2014).
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 A obra Angústia instiga por apresentar uma densidade psicológica não muito comum para a época 
em que foi escrita. Além disso, apresenta um protagonista dotado de nuances próprias e características 
bastante particulares, uma vez que, sendo ele mesmo o narrador, fomenta no leitor uma certa compaixão 
e ao longo do enredo, traça um percurso bastante convincente para justificar suas ações. Luis da Silva nu-
tre a sua angústia até as últimas linhas da narrativa e, ainda que abalado pelo ato cometido, ele mostra-se 
disposto a relatar todo o acontecido como que para endossar a impossibilidade de outro caminho.

 Luis da Silva se contrapõe ao herói clássico descrito por Bakhtin (1997, p. 190), que “ocupa um 
lugar determinado no mundo, no que é o essencial de si mesmo, já está determinado e, consequente-
mente, está perdido.” A personagem desconstrói uma existência pré-definida e óbvia, faz-se atuante na 
História, tal como defende Sartre, toma para si a incumbência de alterar a rota de sua vida cujo fado da 
insignificância parecia mais amedrontador que qualquer ato de violência que o devolvesse, mesmo que 
de modo negativo, ao jogo da vida.

 De forma cíclica, Angústia tem início com o relato do narrador que, desperto de sua situação de 
torpor frente ao assassinato que cometera, fora tomado por uma forte febre. Do mesmo modo, a narrati-
va se encerra com um Luis da Silva delirante, atormentado pela culpa e rodeado por personagens de seu 
imaginário, os quais o farão companhia em seu estado de angústia. Não fica claro ao final da narrativa se 
Luis da Silva enlouquece ou morre, entretanto, este carregará consigo até os instantes finais relatados o 
sentimento de medo em ser descoberto, vê o rosto de Julião em tudo o que realiza e, portanto, o seu pro-
pósito de livrar-se do motivo de toda a sua ira passa a ser seu próprio calvário.

 A personagem Luis da Silva contempla em sua estrutura aspectos existencialistas por tentar que-
brar um ciclo determinista de vida. Embora, o caminho tomado tenha sido extremo, é relevante ressaltar 
que, como indivíduo, a personagem precisara de um engajamento fora de sua zona de conforto para 
tomar a atitude que tomou. Se o resultado não fora o esperado e, ainda que tenha de lutar com novas 
angústias provenientes de seu ato, Luis não se submeteu a um determinismo social, ao contrário, reagiu a 
ele, fazendo uma escolha e arcando com as consequências reais ou imaginárias que dela se originaram.
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RESUMO

Procuramos evidenciar, neste artigo, como o essencialismo, sistema filosófico desenvolvido por Ismael Nery, 
adquire características próprias ao ser introduzido e utilizado na obra de Murilo Mendes, relacionando-se com 
outros elementos, como a religião, a arte e a construção do sujeito poético. Para isso, propomos uma investi-
gação dos preceitos religiosos e dos conceitos estéticos presentes em ambos os artistas, com especial atenção 
para a fortuna crítica de Murilo Mendes e ao modo como tais conceitos podem ser interpretados em sua poesia. 
Nossa hipótese é de que o essencialismo neryano irá se tornar “muriliano” ao assimilar-se a conceitos próprios 
de Mendes, desenvolvendo-os continuamente após a morte de Ismael Nery, em 1934.

PALAVRAS-CHAVE: Murilo Mendes. Essencialismo. Religião. Estética. Poesia brasileira.

RESUMEN

Tratamos de demonstrar, en este artículo, de qué modo el “essencialismo”, sistema filosófico desarrollado por 
Ismael Nery, adquiere características distintas, al relacionarse a otros elementos, como la religión, el arte y 
la construcción del sujeto poético, cuando Murilo Mendes utilízalo en su poesía. Para eso, proponemos una 
investigación de los preceptos religiosos y de los conceptos estéticos presentes en ambos artistas, prestando 
especial atención en los estudios críticos acerca de Murilo Mendes y a la forma en que tales conceptos pueden 
ser interpretados en su poesía. Nuestra hipótesis es que el “essencialismo” se hace “muriliano”, o sea, adquie-
re los conceptos propios de Mendes en su constitución, por desarrollarse durante muchos años después de 
la muerte de Ismael Nery.

PALABRAS-CLAVE: Murilo Mendes. Essencialismo. Religión. Estética. Poesía brasileña.
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Introdução

 O presente artigo1 objetiva demonstrar como alguns dos conceitos fundamentais para a com-
preensão da poesia de Murilo Mendes se inter-relacionam, centrados nas relações que ocorrem entre 
religião, essencialismo, arte e a posição do sujeito poético; este último sempre representado como 
poeta. Muitas vezes considerado como um “poeta católico”, Mendes elabora alguns de seus principais 
conceitos poéticos em torno de uma forte e particular espiritualidade, mais propriamente ligada ao 
catolicismo, mas que, a nosso ver, irá se desdobrar em vários núcleos de força de sua poesia e ajudará 
a compor a concepção do poeta do que seja a Arte. Ou seja, apesar de a religião constituir um dos prin-
cipais temas da obra de Mendes, é pouco produtivo considerá-la como uma simples explicação para al-
guns de seus aspectos mais “messiânicos”, e é de nosso interesse evidenciar onde tais núcleos de força 
são mais intensos e quais interpretações e reflexões elas nos oferecem, sobretudo ao se aproximarem 
do sistema filosófico chamado de Essencialismo.

 Esse sistema foi criado e apresentado à Mendes por um grande amigo, o pintor Ismael Nery, que 
somente compartilhava-o com seus amigos mais próximos. Nery considerava que “se suas ideias [fossem] 
verdadeiras, haveriam de se transmitir na sucessão das idades, não importando que aparecessem com o 
nome dele ou de outro” (MENDES, 1996, p. 35). Ele não escreveu, portanto, sobre seu próprio sistema; o 
que foi feito principalmente por Mendes (1934; 1996) e por Jorge Burlamaqui (que não utilizaremos no 
momento), que tinham maior afinidade com o pintor – o próprio nome, “essencialismo”, foi atribuído por 
Mendes. Trataremos melhor das bases dessa filosofia no decorrer deste artigo.

 A crítica muriliana – e podemos citar Merquior (2003), Moura (1995), Araújo (2000), Guimarães 
(1993) –, mesmo em textos menos recentes, dá por certo uma das principais características de Mendes: 
o poeta em nenhum momento de sua carreira literária, que se estende por mais de quatro décadas, res-
tringiu-se a dogmas, sistemas, escolas ou estéticas (como o modernismo brasileiro ou o surrealismo), mas 
elaborou sua própria leitura e método a partir de uma visão crítica. Isso nos leva à hipótese de que tal pos-
tura, da mesma maneira, esteja presente no seu essencialismo. Ou seja, a filosofia de Ismael Nery parece 
apresentar-se articulada com outros elementos próprios de Mendes, relativos à natureza de sua poesia, 
de sua criação e de seus objetivos. A conjugação da filosofia neryana com tais elementos conceituais de 
Mendes acaba por se configurar em uma doutrina outra, com diferenças, talvez não maiores ou contrá-
rias, mas que levaremos em consideração a fim de melhor compreender e valorizar a produção poética de 
Mendes, designando-a, assim, um “essencialismo muriliano”.

 Não pretendemos investigar e comparar os textos de Mendes para trazer à luz o sistema tal qual 
estava configurado em Ismael Nery. Nosso objetivo é observar como o essencialismo insere-se na obra de 
Murilo Mendes, em meio a outros conceitos igualmente importantes. Para evidenciar essa leitura, elabo-
ramos um percurso cujo objetivo é ressaltar alguns dos preceitos religiosos e dos conceitos estéticos que 
Mendes desenvolve sua poesia.

1. Esse artigo é fruto de uma pesquisa em andamento. Estamos investigando justamente essas “inter-relações”, que conciliam 
vários aspectos da obra de Mendes, como a religião, a guerra, o marxismo, o orfismo, as estéticas de vanguarda e a própria 
construção dos poemas. Como dito, neste manteremos o olhar sobre a religião, o essencialismo e a posição do sujeito poético, 
para evidenciar alguns de nossos resultados. Contamos com apoio FAPESP: Processo nº 2016/06801-3, Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo.
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O poeta e o pintor

 Murilo Monteiro Mendes é um poeta mineiro, nascido em Juiz de Fora, em 1901. Construiu uma 
obra significativa, refletindo sobre a modernidade e utilizando-se, de modo muito particular, das estéticas 
de vanguarda e das propostas do modernismo brasileiro. Todo o século aparece em sua poesia: a pas-
sagem do Cometa Halley, que o impacta profundamente; as guerras, principalmente a Segunda Guerra 
Mundial, tema central de vários livros; a opressão dos regimes totalitários; a decorrente solidão e frag-
mentação do homem moderno. Sua obra contém referências a vários dançarinos, pintores, músicos e 
artistas do período, pelas quais podemos perceber as estéticas que mais influenciaram-no – como o cubis-
mo, o expressionismo e o surrealismo – e aquelas que ele mesmo nega, como a exaltação da máquina e 
do “progresso”. Essa posição afasta-o dos primeiros manifestos modernistas brasileiros, tanto nos temas 
quanto na sua estética, acentuando dessa maneira a singularidade de sua produção dentro do período. 
Ao mesmo tempo em que mantém sua “brasilidade”, presente no uso da língua e no coloquialismo, recusa 
um posicionamento futurista. Sua releitura de nosso passado, presente no livro História do Brasil (1932 
[2003])2, considerado de teor nacionalista, em um tom marcado pela ironia e pelo humor, foi posterior-
mente renegado pelo poeta, que o retira de sua produção. Isso gera uma divergência na crítica quanto à 
possibilidade, ou não, de inseri-lo no movimento modernista.

 Muito se fala, também, sobre sua vida: sua tendência a criar um estilo poético próprio não deixa 
de se associar ao seu caráter, de cunho anárquico, que não se enquadra bem em qualquer grupo que seja; 
sua conversão arrebatadora ao catolicismo, em virtude da morte de Ismael Nery; seu lado cosmopolita, 
que o impele a ir a Europa em 1952 e que é causa várias mudanças em sua obra, e a sua mudança definiti-
va para a Itália em 1957; enfim, não finda os comentários sobre as curiosidades sobre o homem por detrás 
do artista. Mendes elaborou uma leitura particular da tradição antiga e dos movimentos modernos, sem 
temer rasuras e contradições, antes as conciliando, o que resultou em uma obra diversa e instigante, que 
permite comparações com obras de Mallarmé, Rimbaud, T. S. Eliot e Baudelaire.

 Mendes conhece Ismael Nery em 1921, quando este começa a trabalhar como desenhista na ses-
são de arquitetura da Diretoria do Patrimônio Nacional do Rio de Janeiro, onde Mendes era arquivista 
desde o ano anterior a convite de seu irmão mais velho, o engenheiro José Joaquim. A grande amizade 
entre o poeta e o pintor inicia-se praticamente no mesmo dia em que Nery começa a trabalhar e estende-
-se até a morte deste, em seis de abril 1934. A respeito de Ismael Nery, quando se conheceram, ele tinha 
acabado de chegar da Europa e sua personalidade forte, aliada a suas reconhecidas habilidades artísticas 
e científicas (pintura, arquitetura, filosofia, poesia, dança), atraíram sobremaneira a poeta, e são vários 
os episódios protagonizados por eles e outros de seus amigos, como Dante Milano, Jorge Burlamaqui e 
Aníbal Machado. Formavam um grupo que no Teatro Municipal “pedia Stravinsky, Debussy, e vaiava as ve-
lharias [enquanto] Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Renato Almeida, moços comportados e sérios, 
irritavam-se e pediam silêncio” (GUIMARÃES, 1986, p. 29).

 A influência que Mendes recebe de Ismael Nery é compreensível não apenas pelas recordações 
que o poeta deixou em sua homenagem, que valem todo um livro (MENDES, 1996), mas sobretudo por-
que Nery mantinha concepções semelhantes das de Mendes acerca da arte, da modernidade, da poesia 
– concepções que acabam por aproximar ambos os artistas. Nery era um religioso muito mais “praticante” 
e intenso nessa época do que o era Mendes, e essa religiosidade leva-o a criar um sistema filosófico, de 
base católica, por ele designado Essencialismo. Este, nas palavras do poeta Mendes, é:

2. Para referenciar os livros de Murilo Mendes optamos por colocar o ano de sua escrita, tal como está em edição da obra 
completa seguida do ano da edição de consulta, mas somente na primeira vez em que tais obras forem citadas no texto. Para 
todos os livros e poemas de Murilo Mendes a referência será a de Poesia e Prosa Completa (MENDES, 2003).
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baseado na abstração do tempo e do espaço, na seleção e cultivo dos elementos essenciais à existência, 
na redução do tempo à unidade, na evolução sobre si mesmo para a descoberta do próprio essencial, 
na representação das noções permanentes que darão à arte a universalidade. Já se vê que ele não im-
provisou um tal sistema. Suas raízes vinham de longe: embora muito pouco dado a leituras, era Ismael 
extremamente curioso de todas as experiências humanas, passando sempre em revista as teorias mais 
diversas. Sua vida e as poucas notas que deixou provam que Ismael Nery viveu seu sistema, julgado por 
ele próprio uma introdução ao catolicismo (1996, p. 65).

 Nesse trecho já nos são dadas várias informações, em que destacamos um dos objetivos do sis-
tema do autor: a universalidade da arte. Antes, porém, de compreender como esse sistema constrói al-
gumas das relações fundamentais na obra muriliana e apresentar seus principais conceitos, temos que 
considerar a concepção de Mendes sobre a religião, desenvolvida em sua própria poesia.

Religião e humanismo

 Dentre os episódios mais marcantes da vida de Murilo Mendes está a sua conversão ao catolicis-
mo, que é amplamente referida pela crítica. Foi imediatamente seguinte à morte de Ismael Nery, segundo 
Guimarães (1986) que nos conta, a respeito do velório do pintor:

As pessoas falavam baixo, quase aos sussurros. Aos poucos, porém, uma voz começou a se elevar. 
Era Murilo Mendes que falava cada vez mais alto e ininterruptamente. [...] No convulso discurso do 
poeta, podia-se perceber que ele falava da essência de Ismael Nery e de que se sentia penetrado por 
essa essência e seu espírito religioso. O poeta clamava em tom profético. Em determinado momento, 
gritou: ‘Deus!’, e bateu forte com a mão no peito. Continuou ainda seu clamor por algum tempo, até 
subitamente se calar.

Em silêncio ficou até o fim do velório. Em silêncio acompanhou o féretro até o cemitério. Em silêncio saiu 
sozinho do cemitério para o Mosteiro de São Bento. Três dias depois ressurgiu. Era católico apostólico 
romano. Convertera-se ao Cristo (GUIMARÃES, 1986, p. 32-3).

 O episódio e o modo como está narrado acima, de certo modo corroboram a nossa leitura refe-
rente à forma com a qual o essencialismo é trabalhado por Mendes, pois a proximidade mais aguda de 
Mendes com essa filosofia, no “sentir penetrado por essa essência”, dá-se no velório de seu amigo Nery, 
em 1934 – ano no qual Mendes já era um poeta reconhecido, tendo publicado o livro Poemas, (1925-29 
[2003])3, em 1930, e História do Brasil (1932[2003]), em 1933, além de várias contribuições em revistas 
do período. O primeiro foi considerado como o “livro mais importante do ano” por Mário de Andrade, 
em “A poesia em 1930” (1974, p. 42), no qual aborda outros três livros publicados no ano: Alguma po-
esia, a estreia de Carlos Drummond de Andrade; Libertinagem, de Manuel Bandeira; e Pássaro cego, 
de Augusto Frederico Schmidt. Apesar disso, devido ao fato de que Nery e Mendes se conhecerem em 
1921, é difícil situar onde exatamente se separam a influência do sistema do primeiro das concepções 
próprias de Mendes nesses textos iniciais. Logo, serão mais interessantes para o nosso objetivo aqueles 
publicados vários anos após a morte de Nery, mas lembramos que eles serão abordados em momento 
posteriormente, na parte a eles dedicada.

3. Para referenciar os livros de Murilo Mendes optamos por colocar o ano de sua escrita, tal como está em edição da obra 
completa seguida do ano da edição de consulta, mas somente na primeira vez em que tais obras forem citadas no texto. Para 
todos os livros e poemas de Murilo Mendes a referência será a de Poesia e Prosa Completa (MENDES, 2003).
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 Muitas leituras críticas inserem a poesia de Mendes na categoria religiosa4, ressaltando, sobretudo, 
tanto o lema “restaurar a poesia em Cristo”5, que guiou seu contato com Jorge de Lima na escrita de Tempo 
e eternidade (1934 [2003]), como também e o episódio da conversão. Fato é que a religiosidade de Mendes, 
que está presente em toda a sua poesia, inicia-se muitos anos antes, em sua própria formação pessoal e 
familiar, possuindo bases complexas. Alguns trechos de A idade do serrote (1965-6[2003]) esclarecem essa 
religiosidade despontada ainda quando criança. O primeiro deles, bem sugestivo, intitulado “Religião”:

Educam-me na religião católica, aos seis anos meu pai e o catequista transmitem-me uma formação 
fundamental, todos os homens são filhos do Pai celeste, iguais diante d’Ele, irmãos, remidos pelo sangue 
de Cristo [...]; aos domingos suporto melhor a obrigação do rito, afluem à capela parentes dos internos, 
viro o pescoço para situar certas donas cujos olhos, cabelos, braços, bustos já marcara anteriormente, 
celebro então a glória de Deus através de suas criaturas eleitas por mim, aleluia [...] (2003, p. 917).

 A figura de seu pai aparece em outros momentos do livro, sempre como imagem de forte espiri-
tualidade e consciência social, que o leva à ação humanista. Percebemos ainda o pouco apreço do poeta 
pelo rito ortodoxo e o caráter libidinoso de sua religião, o que foi visto muitas vezes como uma heresia 
– leia-se, por exemplo, o poema “Jandira” (MENDES, 2003, p. 202-4), em que a criação do mundo é as-
sociada ao corpo da mulher. O segundo trecho, complementar ao anterior em conteúdo, faz referência à 
presença do Padre Júlio Maria na formação do poeta:

[...] é um dos personagens mais presentes à memória reconstituída da minha infância e adolescência 
[...] saboreava o café despedindo raios contra certos colegas acusados de deformar a religião; contra o 
beatério, os políticos, o governo. [...] Suas maiores devoções eram o Juízo Final e a Segunda Vinda de 
Cristo. [...] Um dia – andava eu pelos 12 anos – divulgou-se na cidade a noticia de que o padre ia contes-
tar num sermão a existência do inferno. [Ocupei] um lugar perto do púlpito. Meu coração batia forte. 
[...] O sermão abriu um caminho de fogo no meu espírito: comecei a perceber a grandeza, a virilidade de 
uma religião que suscita ao longo da história questões mais altas e dramáticas; formidável aguilhão para 
a inteligência. [...] Comecei aos poucos a compreender que a fé não nos traz o descanso, mas sim uma 
inquietude que somente cessará no último dia. [...] Júlio Maria, a quem pude conhecer de perto [...] foi 
o portador do fogo, o destruidor da imagem convencional do suave Nazareno e da lânguida Madona, o 
anunciador do Catolicismo como força violenta destinada a subverter a nossa tranquilidade e as próprias 
bases do mundo físico (2003, p. 912-13).

 Por tratar-se de um texto demasiado longo optamos por fazer alguns recortes, do mais teremos 
alguns outros pormenores pessoais, tanto de Mendes quanto de Júlio Maria, e outras referências intelec-
tuais que o poeta associa à influência do padre na sua formação. Para aqueles que conhecem a produção 
poética de Mendes, essa reconstituição (e atentemos a isso, que já indica uma postura crítica de com-
preensão) de um personagem presente na infância, exemplifica o posicionamento religioso do poeta e o 
modo como este aparece em sua poesia: a temática apocalíptica; a religião como percepção consciente 
(“aguilhão para a inteligência”) do mundo e do homem; a inquietude do pecado, da salvação, das questões 
existenciais se pensarmos em termos gerais; o posicionamento do homem religioso perante o governo, a 
política – que irá se unir a sua leitura do marxismo –, pela visão de uma religião “destruidora”, que muda 
ativamente a sociedade. A luta do homem de fé é a luta de classe, contra a opressão, e que se realiza nesse 
mundo. Parece-nos que um aspecto primordial fica aqui evidente: religião, mundo e poesia se conectam 
de um modo particular e distinto do que encontramos em outros poetas, sobretudo nas primeiras décadas 
do modernismo brasileiro. Segundo Alda Maria Quadros do Couto:

4. Guimarães (1986, p. 50) salienta a importância de ser claras as diretrizes do catolicismo de Mendes, que leva a uma ação 
humanista e associa-se a elementos do marxismo.

5. Posteriormente, o poeta retira tal elemento de sua produção, por não acha-la condizente com o restante, como afirma em 
“A poesia e o nosso tempo” (MENDES, 2014). Somente esse dado já nos leva a pensar que, de fato, a religião, em si, não ocupa 
papel central na poesia de Mendes; papel, a nosso ver, preenchido pela própria Poesia.
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Murilo Mendes tinha um projeto de vida que amalgamava a religiosidade e a criação poética. Um projeto 
pessoal, simultaneamente estético, muito bem elaborado em relação às intenções criadoras pelas quais 
o nexo religioso absorvia o forte nacionalismo da época, estabelecendo a universalidade como caracte-
rística máxima, pontuada por procedimentos que, na crítica de artes, configuram um ato apostólico e 
eucarístico (2002, p. 278).

 No decorrer de seu trabalho, Couto defende estar as propostas estéticas de Mendes para além 
do contexto político-social, e configurar um projeto literário em que estética e metafísica constituem um 
vínculo entre a ética (no sentido de caráter: êthos, não éthos), a “religião e pedagogia, no âmbito da expe-
riência pessoal” (COUTO, 2002, p. 279) – na qual a filiação ao catolicismo constitui apenas um dos recursos 
de sua poesia. Tal leitura é muito enriquecedora para a compreensão da poética de Mendes e se une aos 
outros aspectos da produção muriliana, sobretudo ao relacionar religião e arte.

 Ainda nesse trabalho, a pesquisadora, de modo muito assertivo, discute sobre quatro conceitos 
religiosos fundamentais e relaciona-os com a poética de Mendes: a vocação, como o dever secular do ar-
tista; a ascese, em que o fazer poético aparece como redentor; o individualismo, entendido no sentido de 
que todo indivíduo pode estar em contato direto com o divino; e a predestinação, sendo o poeta “escolhi-
do por Deus” (COUTO, 2002, p. 281). Tais elementos são constantes na poética de Mendes e poderíamos 
citar uma série de poemas para exemplificá-los; acreditamos mesmo que eles estão presentes, de uma 
forma ou de outra, em todos os seus livros e constituem um ponto fundamental para sua compreensão de 
sua obra. Há, porém, um poema de Tempo e eternidade (2003), que a nosso ver sintetiza essa discussão:

 Vocação do poeta

Não nasci no começo deste século:

nasci no plano do eterno,

nasci de mil vidas superpostas,

nasci de mil ternuras desdobradas.

Vim para conhecer o bem e o mal     5

e para separar o mal do bem.

Vim para amar e ser desamado.

Vim para ignorar os grandes e consolar os pequenos.

Não vim para construir minha própria riqueza

nem para destruir a riqueza dos outros.    10

Vim para reprimir o choro formidável

que as gerações anteriores me transmitiam.

Vim para experimentar dúvidas e contradições.

Vim para sofrer as influencias do tempo

e para afirmar o princípio eterno de onde vim.   15

Vim para distribuir inspiração às musas.

Vim para anunciar que a voz dos homens

Abafará a voz da sirene e da máquina,

e que a palavra essencial de Jesus Cristo

dominará as palavras do patrão e do operário.   20

Vim para conhecer Deus meu criador, pouco a pouco,

Pois se O visse de repente, sem preparo, morreria.

(MENDES, 2003, p. 248-9).
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 O poema é emblemático para discutir a posição que a figura do poeta, na obra muriliana, ocupa 
no mundo. A intensa repetição do “nasci”, nos versos iniciais, e do “vir”, ao longo de todo o poema, asso-
ciada aos elementos temáticos que o compõem, remetem à vinda do próprio Cristo, comparando-a a do 
eu-lírico, que é predestinado poeta. Enquanto indivíduo pode se conectar com o divino e, por meio de sua 
poesia (para “distribuir inspiração às musas”) pode redimir a humanidade, praticando a ascese. A inversão 
no uso do verbo “vir”, nos versos quatorze e quinze (a ver: Vim para sofrer as influencias do tempo / e para 
afirmar o princípio do eterno de onde vim”), cria um espelhamento interessante, que reforça a ligação di-
vina e a inexorabilidade do tempo secular, que se configura como sofrimento, em duplo movimento – um 
retorno. Parece-nos, depois da leitura do poema, mais clara a divisão que Alda Couto (2002) fez, em qua-
tro conceitos, e é interessante ressaltar que tais elementos não são puramente divinos, ou seja, a instância 
do pecado, do mal e do sofrimento é material importante na construção desse sujeito, já que cabe a ele 
transformar este mundo. Nesse sentido, a fé na vocação (que já vem no título do poema) não impede a 
angústia frente à impossibilidade de salvação: a instância humana do poeta, que experimenta “dúvidas e 
contradições”, se concilia com sua função profética de “anunciador”.

 Tempo e eternidade6, livro do qual esse poema faz parte, foi escrito no mesmo ano da morte de 
Ismael Nery, e é reconhecido por muitos críticos como a obra em que o poeta melhor trabalha a vertente 
religiosa. A crítica muriliana discute, sobretudo, a influência que o artista teve sobre o poeta, em particu-
lar, como dissemos, por seu sistema filosófico, o essencialismo. Lembremo-nos do episódio da conversão, 
após a morte do pintor. Conhecendo particularmente essa influência da vida de Mendes, ao ler o poema 
acima o verso dezenove (“a palavra essencial de Jesus Cristo”) salta aos olhos, pois traz exatamente essa 
temática, bem coerente com a integralidade do poema – retornaremos a ele.

Acreditamos, como foi exposto no início deste artigo, que dar demasiada importância à influência que 
Ismael Nery exerceu sobre Murilo Mendes, como se a explicação de sua poesia estivesse em um sistema 
filosófico criado por outrem, pode gerar leituras tortuosas da obra muriliana, aquém do verdadeiro signi-
ficado desse sistema na poética de Mendes. Temos que considerar os conceitos, e mesmo as preferencias 
temáticas, para ter uma leitura mais bem colocada de sua poesia – tal foi nosso objetivo até agora. Como 
já apresentamos alguns dos aspectos da obra muriliana relacionados com o essencialismo, abordaremos 
agora seus principais conceitos, a fim de aprofundarmos a leitura.

O “essencialismo muriliano”

 Os conceitos estéticos do sistema de Ismael Nery assemelham-se aos discutidos acima, de modo 
mais claro. Por ser uma filosofia de base católica e que objetiva a irmandade humanista, alinha-se ao posi-
cionamento que já observamos em A idade de serrote (MENDES, 2003), e complementa a leitura do poe-
ma Vocação do poeta (MENDES, 2003, p. 248-9). É Joana Matos Frias (2002) quem oferece uma discussão 
profunda sobre esse tema:

O Essencialismo constituirá, desde o primeiro livro publicado por Murilo Mendes, a homogênese de sua 
poética. Correlato necessário de heterogênese pretende tão-só expressar as ideias de analogia, de igual-
dade, de semelhança ou regularidade, assim enfatizando o que na gênese e evolução da obra muriliana 
constitui a sua base de unidade. Em rigor, a homogênese essencialista sobredetermina quatro princípios 
matriciais que constituem as raízes da estrutura poetológica de Murilo Mendes: i) a universalidade da 
arte, e, concretamente, da poesia; ii) a definição do artista-poeta como estabelecedor de relações, e 
portanto, centro de convergência; iii) o entendimento da obra ou do texto como lugar de conciliação de 
contrários; e iv) a necessidade de abstração do espaço e do tempo (2002, p. 68).

6. Em ensaio recente, Guimarães (2014, p. 275) diz que o livro tem ares de malogro, mas salienta que nele estão presentes 
algumas mudanças de fortes implicações para a poesia de Mendes, com a introdução mais evidente do surrealismo, o que o 
leva a maiores indagações espirituais.
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 Frias defende existir na obra poética de Mendes um núcleo-duro, linhas de força que se mantém 
ao longo de sua obra. Essa defesa encontra-se em consonância com outros críticos, como Uchoa Leite 
(2003), e com a discussão que fizemos, que ela denomina homogênese – em oposição a uma heterogêne-
se, fruto de uma obra policentrada e calcada no mito de Proteu. Esses quatro pontos que a crítica portu-
guesa elabora, e que constituem uma estrutura que pode ser verificada nos poemas de Mendes, entram 
em contato com os conceitos anteriormente citados por Couto (2002) – vocação, individualismo, ascese, 
predestinação – e complementam a reflexão. Nesse momento, podemos perceber um aspecto primordial 
para a nossa investigação, do que chamamos de “essencialismo muriliano”. Ao definir os pressupostos 
poéticos do essencialismo para a poesia, Frias (2002) elenca características marcantes que se distanciam 
da produção de Nery, principalmente em (ii) e (iii), já que a conciliação de contrários foi considerada por 
Manuel Bandeira (2009, p. 200) como um dos aspectos principais da produção do poeta, vista em cada 
passo. Desse modo a critica destaca, ao nosso ver, particularidades tais como o modo como ele lê e absor-
ve esse sistema filosófico em sua poesia, complementando-o.

 Retornando ao poema acima, Vocação do poeta (MENDES, 2003, p. 248-9), percebemos: a abstra-
ção do tempo à unidade nos versos iniciais (“Não nasci no começo deste século: / nasci no plano do eterno, 
/nasci de mil vidas superpostas”), que o olhar do sujeito poético é capaz de perceber e abstrair, por ser um 
predestinado; o poeta como centro de convergência, que se associa com a sua vocação própria de redentor, 
situado em um lugar de conciliação de contrários (“Vim para conhecer o bem e o mal / e para separar o mal 
do bem. / Vim para amar e ser desamado / Vim para ignorar os grandes e consolar os pequenos”). Atua 
como centro de convergência do tempo secular e da eternidade, da pobreza e da riqueza, do homem e do 
divino, do patrão e do operário, da vida e da morte (marcadas no primeiro e no último verso, respectiva-
mente), da própria poesia, da qual o eu-lírico é um anunciador, que é oposta ao mundo, lugar de opressão.

 Há, destarte, uma relação muito próxima entre as concepções espirituais e sociais do autor com 
o seu posicionamento frente à arte (COUTO, 2001, p. 277). Ou seja, se a religião, entendida pelo viés do 
essencialismo, leva a um humanismo universal, a arte deverá apresentar essa mesma direção. A religião e 
arte teriam a mesma finalidade: a própria universalidade e a redenção dos homens. A poesia, por sua vez, 
seria encontrada em todas as formas artísticas. A poesia, por sua vez, é encontrada em todas as formas 
artísticas – dado que não surpreende os leitores de sua obra, que está sempre próxima das artes plásticas 
e da música, mas que é muito relevante. 

O ofício e a angústia do poeta

 A título de complementação do já discorrido, proporemos algumas conclusões. Para tanto, é ne-
cessário retornar a poesia de Murilo Mendes, com o objetivo de verificar como todos esses conceitos 
estão elaborados em sua obra. Para isso, queremos introduzir, ainda, outros três textos7, que compõem 
o apêndice de Invenção de Orfeu, de autoria de Jorge de Lima (2013), sendo eles: “Invenção de Orfeu” 
(MENDES apud LIMA, 2013, p. 515-20 [IdO]8); “A Luta com o Anjo” (id. ibid. p. 521—25 [LcA]; e “Os Traba-
lhos do Poeta” (id.ibid. p. 527-31 [TdP]). Esses ensaios, para além de pormenores sobre a obra de Lima, 
tem em comum a discussão acerca da “vocação transcendente do homem” (LcA, p. 521), sendo possível 
notar o posicionamento de seu catolicismo, que “implica necessariamente um humanismo universalista.” 
(IdO, p. 519). Selecionamos, portanto, dois trechos:

7. Por mais que nos textos se proponham a um diálogo sobre “Invenção de Orfeu” (LIMA, 2013), as opiniões e posicionamentos 
que Mendes aborda e adota nos permitem uma reflexão sobre sua própria produção – e para justificar tal posição poderíamos 
citar o trabalho que Ulisses Infante (2008) elabora, no qual aproxima Mendes de Baudelaire para refletir sobre o conceito de 
“poeta-crítico”.

8. Por serem todos do mesmo ano, 1952, optamos pelo uso da sigla, para melhor compreensão do leitor.
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Não adianta renunciar ao efêmero sem conhecer os valores que ele trás consigo. A solução do problema, 
segundo me parece, é esta: fixar o efêmero, suas formas mutáveis, suas categorias estéticas e sociais, e 
transcendê-lo. [...] Aqui o problema se complica: o problema da conciliação entre a chamada realidade 
e a transcendência. Como se apresentará a um poeta cristão o imenso universo da matéria informe, 
contendo a tradição do pecado, povoado de elementos separatistas, isto é, elementos que parecem nos 
isolar do Criador? (MENDES apud LIMA, 2013, p. 517-8 [IdO]).

 O segundo é complementar ao primeiro, no que se refere à consciência do tempo e do mundo, 
necessária ao poeta:

O poeta possui a consciência viva de estar situado no tempo, mas sente a necessidade de transcendê-lo. 
Não julgo entretanto que se trata de uma evasão da realidade: trata-se antes de uma penetração nos 
dois mundos, o do tempo físico e o do tempo espiritual. [...] O que se acha em jogo é a própria condi-
ção do homem, sua subsistência no presente e no futuro. A questão social transformou-se na questão 
mesma da humanidade. [...] O poder político – penso particularmente no poder totalitário – é um dos 
personagens principais do drama: agravamento do terror, tentativa de exoneração do humanismo, eli-
minação das nossas tendências místicas e contemplativas, [...] uma solidão estéril e desumana [...] o 
homem sozinho em face de um Estado e de um universo hostis [...]. Não creio que haja outro assunto 
mais próprio à meditação de um poeta do nosso tempo (id.ibid. p. 527-8 [TdP]).

 A efemeridade é presente na maioria dos poemas de Murilo Mendes, seja na própria morte 
do homem, do mundo, seja no cotidiano que se transforma em matéria de transcendência. A fórmula 
apresentada no primeiro trecho é muito clara. Já citamos os aspectos da “metamorfose”, de Proteu, 
que é o que permite essa ascensão, como uma das principais características de Mendes – vide o próprio 
título que Daniela Neves (2001) escolhe para seu livro, Murilo Mendes: o poeta das metamorfoses. A 
mudança, a metamorfose, a transubstanciação, são, desse modo, fundamentais para que a poesia possa 
constituir ascese e oferecer redenção, e tem como representação última a própria morte, possível de se 
notar em trechos como:

[...] Morte, longo texto de mil metáforas

que se lê pelo direito e pelo avesso,

minha morte, casulo que desde o princípio habito;

É hora de explodir, largar o molde:

cumprindo o rito antigo,

volto ao céu original [...]

(MENDES, 2003, p. 553 – “Despedida de Orfeu”, versos 31-36)

[...] A substância da morte

abre as asas para a transcendência,

futuro pássaro que aprendeu com o céu.

A substância da morte abandona o tempo

e sobrevoa a angústia, a história, a ideia amarga.[...]

(MENDES, 2003, p. 550 – “Exegese”, versos 8-12)
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 Concebermos a morte como uma representação “última” da transcendência, permitindo, segundo 
a doutrina cristã, renascer em Cristo, é considerar que o sujeito poético é um centro convergência, entre 
vida e morte, entre o profano e o divino, entre tempo e eternidade, situando-o fora do tempo secular, abs-
traindo-o. A abstração do tempo a unidade, na poesia de Mendes, muitas vezes culmina na representação 
do fim último cristão, o Apocalipse, e associa-se aos outros elementos comentados, como se dá em:

 Ofício humano

As harpas da manhã vibram suaves e róseas. 

O poeta abre seu arquivo – o mundo – 

E vai retirando dele alegria e sofrimento

Para que todas as coisas passando pelo seu coração 

Sejam reajustadas na unidade.     5

É preciso reunir o dia e a noite,

Sentar-se à mesa da terra com o homem divino e o criminoso,

É preciso desdobrar a poesia em planos múltiplos

E casar a branca flauta da ternura aos vermelhos clarins do sangue.

Esperemos na angústia e no tremor o fim dos tempos,  10

Quando os homens se fundirem numa única família,

Quando ao se separar de novo a luz das trevas

O Cristo Jesus vier sobre a nuvem,

Arrastando por um cordel a antiga serpente vencida.

(2003, p. 408).

 Nesse oficio humano, que concilia a vocação e o humanismo, o “poeta abre” a unidade de seu ar-
quivo, o próprio mundo, conciliando os contrários – a alegria e o sofrimento; a noite e o dia – para poder 
redimi-los e reajustá-los, concluindo a ascese, que é a própria poesia. Apesar dos versos iniciais já conte-
rem determinadas conclusões, na segunda estrofe a vertente combativa do catolicismo de Mendes, que 
já estava na presença do padre Júlio Maria, concilia-se com a instância divina da poesia (“casar a branca 
flauta da ternura aos vermelhos clarins do sangue”), inserindo os opostos negativos da noite, do criminoso 
e do sofrimento como material poético a ser trabalhado.

 “Ofício Humano” está inserido no livro Poesia liberdade (1943-54 [2003]) no qual são abundantes 
as referências à Segunda Guerra Mundial. Aliás, lembrando MOURA (2016, p. 290), Mendes possui a maior 
produção, no Brasil, de poesia com referência à guerra. A intensidade do sofrimento perpetrado por esta é 
sensível ao sujeito poético, atingindo diretamente sua face humana e secular. A desigualdade, a opressão, 
a miséria humana, em seus poemas, são causa e consequência de nossa falta (de irmandade, de humanis-
mo). A solidão e a orfandade que ele vê em seu tempo afetam o artista mais ainda que o homem comum 
e elas são perceptíveis na construção do sujeito poético, que sente a angústia do mundo e é impotente e 
incapaz de proporcionar a redenção, que é seu dever, sua vocação. Falhando esse dever, Mendes conside-
ra o Apocalipse como fusão dos homens novamente em “numa única família”.
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 É possível perceber isso de maneira mais evidente em poemas como: “Vidas opostas de Deus e 
dum homem”, de Poemas (MENDES, 2003, p. 107), em que contrapõe, com sensível angústia, as ações 
divinas às suas, profanas; em “Canção pesada”, de Poesia liberdade (id.ibid. p. 404-405), em que a “pena” 
adquire duplo significado, de instrumento para a escrita e de punição dos pecados; ou em “O quarto da in-
fância” (id. ibid. p. 543-544) em que lamenta a total a ausência do canto que poderia dar consolo ao “órfão 
espiritual”, ou ainda em “Descanto” (id. ibid. 546), em que o sujeito lamenta “subser”, “queimar solidão”, 
ambos de Parábola (1946-62 [2003]). Há uma tensão, portanto, entre a religiosidade humanística e a visão 
apocalíptica, tematizada em diversos poemas, que são linhas de força fundamentais na poesia de Mendes. 

 Podemos concluir, desse modo, que o essencialismo, tal qual sistematizado por Nery, e apresen-
tado por Mendes, adquire características próprias ao ser inserido na construção poética muriliana e se 
relaciona com outros elementos fundamentais e próprios de Mendes. As consequências e inter-relações 
estão para além do que foi apresentado, que se intenciona um exemplo, se modificando ainda mais com 
uma maior presença do sofrimento e do horror da guerra, como em Parábola (2003), do brasileirismo de 
sua poesia, ou ainda das próprias mudanças estéticas que ocorrem em sua obra após Tempo Espanhol 
(1955-58 [2003]), aproximando-a, de certo modo, do concretismo.

Considerações finais

 No posfácio da mais recente edição de Poemas, Silviano Santiago (apud Mendes, 2014) salienta a 
importância de se compreender, e de se investigar a conversão e a religiosidade de Mendes. Santiago julga 
que não se deu devida atenção ao fato em seu verdadeiro sentido, e salienta “que a crítica e os historiado-
res não abordavam a originalidade maior da sua poesia dentro do primeiro Modernismo brasileiro” (2014, 
p. 91). Traçamos um percurso que pretende contribuir, com essa pequena parte, aos estudos Murilo Men-
des, que “é talvez o mais complexo, o mais estranho e seguramente o mais fecundo poeta desta geração” 
(BANDEIRA, 2012, p. 199). Essa complexidade talvez advenha justamente da construção de seus poemas, 
do modo particular, por vezes quase incoerente, como são elaborados. Parece ser, portanto, fundamental 
expor as inter-relações que podemos notar entre aspectos diversos, bem como procurar por esses novos 
sentidos, operação que pede um processo de releitura da obra e da bibliografia crítica.
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O efeito de ir-realidade e a política no conto “A Fila”,
de Murilo Rubião
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RESUMO

Este artigo se propõe a discutir características da obra de Murilo Rubião a partir de noções rancièrianas de polí-
tica e arte. Escolhendo como objeto de análise o conto “A Fila”, um dos mais paradigmáticos do contista mineiro, 
desenvolvemos o conceito de ir-realidade como eixo e síntese de rupturas que transgridem a ordem policial e 
modificam a paisagem do visível.

PALAVRAS-CHAVE: Murilo Rubião. Jacques Rancière. Literatura fantástica.

RESUMEN

Este artículo se propone a discutir características de la obra de Murilo Rubião partiendo de las nociones ran-
cièrianas sobre política y arte. Al escoger como objeto de análisis el cuento “A Fila”, uno de los más paradigmáti-
cos del cuentista de Minas Gerais, desarrollamos el concepto de ir-realidad como eje y síntesis de rupturas que 
transgreden el orden policial y modifican el paisaje de lo visible.

PALABLAS-CLAVE: Murilo Rubião. Jacques Rancière. Literatura fantástica.

 É impossível abordar os contos de Murilo Eugênio Rubião (1916-1991) sem aludir ao fantástico. 
De sua estreia em livro, com o Ex-Mágico (1947), até O Convidado (1974), seu último título inédito, foram 
trinta e três contos publicados, todos eles marcados pelo gênero. Para o crítico Davi Arrigucci Jr., a obra 
do contista mineiro surge duplamente insólita em nossa literatura: por sua veia fantástica, está claro, e 
por conta da ausência quase completa de antecedentes que a expliquem. Numa época em que a literatura 
brasileira ainda era fortemente influenciada pelo modelo realista – centrado na observação e no docu-
mento, sem qualquer tradição na abordagem do sobrenatural –, Rubião foi o primeiro escritor a adotar 
consciente e sistematicamente o fantástico. 

 Embora a fidelidade ao gênero seja uma marca da obra muriliana, a maneira de explorá-lo nunca 
foi homogênea, variando bastante ao longo dos anos. Numa análise de perspectiva diacrônica, sua produ-
ção poderia ser dividida em dois momentos-chave: no primeiro deles, os contos são ambientados em cida-
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dezinhas de interior, típicas da paisagem mineira; no segundo, se passam em grandes cidades, metrópoles 
burocráticas e sufocantes. Essa passagem de cenários interioranos para metropolitanos, fruto de novas 
preocupações temáticas, tem reflexos decisivos na manifestação do fantástico. As mágicas e metamorfo-
ses, tão frequentes ou mesmo características num primeiro momento, são abolidas por completo, pas-
sando a predominar o exagero e o absurdo. O mais interessante é que alguns contos como “A Armadilha”, 
“O Convidado” e “A Fila”, por exemplo, nada têm de sobrenatural: o fantástico se enforma no absurdo, na 
ausência de explicações ou motivações que permeia as narrativas, conferindo a elas um tom de pesadelo, 
de realidade distorcida – ou, como veremos, de ir-realidade1.

 É esta característica específica, o fantástico prescindindo do sobrenatural e materializando-se no 
“simples absurdo”, que nos interessa nesse trabalho: o objetivo é ver no embaraçamento entre real e irreal, 
característica que denominaremos “efeito de ir-realidade” e que será abordada e desenvolvida a seguir, 
uma possível ruptura na ordem do visível, do dizível e do factível. Essa reflexão tem como inspiração a análi-
se que Jacques Rancière faz do romance realista em “O efeito de realidade e a política da ficção”. Trata-se de 
um trabalho muito proveitoso, por mobilizar noções importantes que o filósofo francês desenvolveu ao lon-
go dos anos, como a partilha do sensível2. Rancière argumenta que os “excessos realistas” não significariam 
uma simples comprovação do real, como quer Roland Barthes, mas estariam relacionados à democracia na 
literatura, na medida em que dão azo a uma nova cosmologia ficcional (que também é uma nova cosmolo-
gia social): a ascensão das classes baixas, dos plebeus, à esfera da ação, a um novo mundo de sensibilidade 
– como a paixão e o ócio, reinos que no regime de representação clássico eram reservados à aristocracia. O 
excesso realista, o “efeito de realidade”, é um efeito de igualdade. Ele transgride as hierarquias entre temas, 
sujeitos, acontecimentos, percepções e encadeamentos (ou seja, rompe com as normatizações do que e 
como representar, do que era dado a cada um pensar, fazer ou sentir), estabelecendo uma nova configu-
ração do sensível. Qualquer um pode sentir qualquer coisa; tudo (qualquer tema, sentimento ou objeto) é 
igualmente importante (ou desimportante); as partes não obedecem mais ao todo.

 Estabelecida essa referência, cabe uma ressalva importante: a tarefa a que nos propomos aqui, ao 
contrário do que o título paródico possa insinuar, não consiste em uma réplica ou uma extensão à análise 
empreendida por Rancière sobre o realismo. Nosso objeto, embora também literário, é outro. Consideran-
do o conto fantástico de Rubião em suas peculiaridades, a ideia é verificar, a partir de noções rancièrianas, 
a maneira com que ele ocupa o sensível.

A Fila e a noção de irrealidade

 Um dos contos que melhor exemplifica a noção de ir-realidade que pretendemos desenvolver 
é “A Fila”, presente em O Convidado. É o mais longo dos contos de Murilo Rubião e, a nosso ver, o mais 
paradigmático do segundo momento de sua produção, por concentrar e explorar de maneira mais efetiva 
características difusas em outros contos: procedimentos semânticos e formais como a hipérbole e a reite-
ração; temas como a burocracia e a vida urbana. Transcreveremos abaixo a parte inicial dessa narrativa.

1. O dado mais importante aqui foi procurar um termo que expressasse uma tensão entre realidade e irrealidade.

2. “Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela ao mesmo tempo, a existência de um comum 
e dos recortes que nele definem lugares e suas partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, 
um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos 
e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros 
tomam parte nessa partilha” (RANCIÈRE, 2005, p. 15).
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Vinha do interior do país. Magro, músculos fortes, o queixo quadrado, deixava trans-
parecer no olhar firme determinação. Não vacilou entre os dois portões do edifício, 
escolhendo o que lhe pareceu ser o da entrada principal. Dentro do prédio percor-
reu diversos corredores, detendo-se com freqüência para ler os letreiros encimando 
as portas, até encontrar a sala da gerência da Companhia. 

Atendeu-o um negro elegante, ligeiramente grisalho nas têmporas e de maneiras 
delicadas. O desconhecido calculou que o preto desempenhava as funções de por-
teiro, apesar das roupas caras e do ar refinado.

– Deseja falar com quem? – perguntou?

– Com o gerente.

– Emprego?

– Não.

– Seu nome.

– Pererico.

– De quê?

– Não interessa, ele não me conhece.

– Posso saber o assunto?

– É assunto de terceiros e devo guardar sigilo. Apenas posso assegurar-lhe que é 
coisa rápida, de minutos. Ademais tenho urgência de regressar à minha terra.

O porteiro abaixou-se até a mesinha, que ficava no canto da sala, retirando de uma 
das gavetas uma ficha de metal:

– Pela numeração dela – disse com um sorriso malicioso – a sua conversa com o 
gerente levará tempo a ser concretizada. 

– Esperarei.

Acostumado talvez a respeitar a discrição dos que ali iam tratar de negócios ou obri-
gado pela função, o negro não formulou novas perguntas.

– Pode chamar-me de Damião – acrescentou, pedindo-lhe que o acompanhasse 
pelo corredor, onde ficavam os candidatos a audiência, dispostos em extensa fila. 
(p. 76-77).

 Podemos verificar que o conto, narrado em terceira pessoa e com narrador onisciente, é estrutura-
do a partir de um ângulo ficcional lógico-racional. As ações e os diálogos, cotidianos, banais, são bastante 
verossímeis, e tudo é descrito com objetividade e bastante realismo: características pessoais dos persona-
gens, pequenos detalhes como a mesinha de onde foi retirada a ficha de metal, tudo passa a impressão de 
uma realidade bastante sólida, concreta, empírica.

 Numa análise imanente e técnica, poderíamos dizer que a realidade em “A Fila” não se diferencia 
da realidade encontrada em obras realistas – organização lógica por organização lógica, a realidade é a 
mesma3. Essa impressão, no entanto, vai sendo desautorizada pelo tom que o conto adquire à medida que 
avança. Melhor seria dizer, à medida que não avança. Pois Pererico não consegue a desejada audiência 
naquele dia. Nem nos dias seguintes, e nem mesmo meses depois. A partir do momento em que o perso-
nagem toma um lugar na fila, a narrativa colapsa, converte-se em uma sucessão de situações recorrentes. 
Vemos Pererico se alinhar à fila inúmeras vezes, sem nunca conseguir superá-la, sem nunca chegar ao 
gerente da Companhia. A narrativa progride, na variação das tentativas e dos expedientes, mas a história 

3. Esta análise foi inspirada, mantendo as devidas proporções, no ensaio “A realidade em Kafka”, de José Hildebrando Dacanal. 
Para o crítico, em Kafka vemos “o romance real-naturalista esvaziado através da eliminação radical e absoluta de qualquer re-
lação sócio-histórica” (DACANAL, 2002, p. 111).
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parece não avançar, pois o efeito é sempre o mesmo: a jornada inconclusa. E é assim, sem alarde, sem 
grandes surpresas ou eventos sobrenaturais, que um efeito de irrealidade vai se constituindo: na cada vez 
mais absurda condição de Pererico; na fantástica desproporção entre a simplicidade do seu objetivo (falar 
com um simples gerente, “coisa de minutos”) e a complexidade de obtê-lo (a fila insuperável, a inalcançá-
vel audiência). A situação parece tender a um hiperbólico infinito.

 O caráter absurdo e irreal da narrativa é também reforçado por uma obstinada ocultação de 
referências, relações, finalidades e explicações. Não sabemos ao certo de onde Pererico vem, qual sua 
ocupação, que mensagem traz ao gerente e a quais pessoas e interesses representa. Tampouco nos é 
dado a conhecer o nome da Companhia, o ramo de negócios a que se dedica ou os propósitos por trás 
do comportamento do porteiro Damião. Percebe-se que ele dificulta o caminho de Pererico – os dois 
se altercam repetidas vezes –, mas nunca fica claro se é por malícia, vaidade ou interesses ainda mais 
insondáveis. Essas informações não vêm à tona em nenhum momento, impossibilitando situar as ações 
em um quadro maior. Ancorada no vácuo, a realidade se limita a um presente vazio, que não dá conta 
do passado nem acesso a um futuro.

 A forma vazia que constitui o presente é assim configurada tanto pelas lacunas relacionais e refe-
renciais quanto pela esterilidade das ações de Pererico: a repetição de seus esforços não gera mais do que 
o mesmo; a fila não conduz a lugar algum. No ensaio “Aminadab”, em que comenta aspectos das obras de 
Kafka e Blanchot, Jean-Paul Sartre diz que uma das características do fantástico moderno é a rebelião dos 
meios contra os fins4. Tal característica pode ser observada no conto em questão. A fila não apenas obstrui 
seu fim, mas lhe toma o lugar, impondo-se como fim supremo. A expectativa inicial, falar ao gerente, então 
é obnubilada pela expectativa de se superar a fila.

Política e arte como formas de dissenso

 A burocracia, enquanto palavra, não se faz presente uma única vez ao longo do conto, mas não 
é difícil perceber que ela é um dos seus “alvos”. Jorge Schwartz diz que Kafka e Rubião se assemelham 
“na figuração de um universo onde o homem perde sua individualidade perante a massacrante força co-
ercitiva que o aparelho burocrático implica” (1981, p. 80). Com efeito, percebe-se que Pererico, descrito 
inicialmente como um homem forte e confiante, passa a vacilar, até mesmo a definhar, quando submetido 
ao esmagador processo burocrático. Residiria aí, então, nesse caráter de denúncia, a dimensão política da 
obra de Rubião? Numa perspectiva rancièriana, não. Ou pelo menos não exclusivamente, não em sua sim-
ples intencionalidade. Seria conveniente conferir um resumo do que Rancière entende por política antes 
de completar esse raciocínio.

A política é a atividade que reconfigura os âmbitos sensíveis nos quais se definem objetos comuns. Ela 
rompe a evidência sensível da ordem “natural” que destina os indivíduos e os grupos ao comando ou à 
obediência, à vida pública ou à vida privada, votando-os sobretudo a certo de espaço ou tempo, a certa 
maneira de ser, ver e dizer. Essa lógica dos corpos tem seu lugar numa distribuição do comum e do priva-
do, que é também uma distribuição do visível e do invisível, da palavra e do ruído, é o que propus desig-
nar com o termo polícia. A política é a prática que rompe a ordem da polícia que antevê as relações de 
poder na própria evidência dos dados sensíveis. (...) a política começa quando há ruptura na distribuição 
dos espaços e das competências - e incompetências (RANCIÈRE, 2012, p. 59-60).

 A política para Rancière, em sentido estrito, é anárquica. Uma atividade que desestabiliza po-
sições e quebra hierarquias, verificando o princípio da igualdade – que é anterior a qualquer cena. Se 

4. “Lo fantástico humano es la rebelión de los medios contra los fines, ora porque el objeto considerado se afirma ruidosamen-
te como medio y nos oculta su fin mediante la violencia misma de esa afirmación, ora porque nos remite a otro medio, éste a 
outro y así seguidamente hasta el infinito sin que jamás podamos descubrir el fin supremo” (SARTRE, 1960, p. 96).
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a expressão artística toca a política é por conta dessa possibilidade de ruptura, de reconfiguração dos 
âmbitos sensíveis que a arte oferece.

 Assim, a potência política de uma expressão artística se verifica antes em virtude de sua capaci-
dade de dissensão – ao colocar em cena diferentes regimes de sensorialidade – do que por seu engaja-
mento a qualquer causa, pelas mensagens críticas de qualquer natureza que eventualmente pretenda 
transmitir5. Os efeitos dessa crítica, além disso, não podem ser calculados ou determinados. Não há um 
continuum sensível entre as formas de produção artística e as formas através das quais leitores, especta-
dores ou ouvintes se apropriam destas6. Não há, enfim, uma relação mensurável ou determinável entre a 
intenção artística e os sentimentos e pensamentos do público com quem interage.

 Mas a oposição que Rancière faz aos chamados modelos pedagógicos de arte7, a nosso ver, não 
se limita a essa indeterminação entre as formas sensíveis de produção e as de recepção. Ela marca, 
também, uma oposição de princípios. Uma expressão artística, ao socorrer, explicar e conduzir com 
segurança seus enunciados a um destino predeterminado, antevendo os seus efeitos, estabelece me-
canismos de controle que são, em resumo, relações de autoridade. Elas se estruturam tanto no âmbito 
metodológico (aquele que sabe regendo o que não sabe) quanto na ordem dos significados (encastela-
do, protegido das apropriações indevidas, o significado “serve” apenas à visão de quem o chancelou – o 
seu emissor, o seu autor, o seu autorizador).

O efeito de ir-realidade e os dissensos em “A Fila”

 Se não estivermos equivocados em nossa compreensão, “A fila”, ao retratar o absurdo burocrático, 
refere-se por extensão a um objeto ainda maior. Um projeto civilizatório de muitos nomes que, entre os 
anos quarenta e setenta8, foi frequentemente chamado de tecnocracia ou tecnoburocracia, por ter na 
técnica e na burocracia seus mais significativos valores instrumentais. Por cercar-se de valores tidos como 
inquestionáveis e irrefutáveis (como a ciência e toda a autoridade a ela reputada, para além da qual não 
caberia recurso algum), tal projeto sempre se pretendeu neutro, de um caráter transpolítico ou supra-ide-
ológico. Não cabe aqui discutir seus sucessos, seus nomes, suas fronteiras ou suas transformações ao lon-
go dos anos. Interessa-nos apenas situar que, como todo projeto civilizatório de caráter universalizante, 
constituiu uma narrativa de emancipação: a promessa de que a igualdade e o bem-estar viriam ao longo 
de um processo conduzido pela aplicação conjunta desses valores. Em resumo, esse projeto poderia ser 
entendido mais simplesmente como “o progresso”.

 A nosso ver, ao mostrar um processo pelo qual um meio, a fila, se erige em fim, Rubião não está 
retratando apenas um episódio de disfunção burocrática, mas alegorizando a dinâmica contraditória des-
se grande projeto que tem na burocracia um dos seus principais “meios”: a tendência dos valores instru-

5. Para Rancière, a eficácia da arte “não consiste em transmitir mensagens, dar modelos ou contramodelos de comportamento 
ou ensinar a decifrar as representações. Ela consiste sobretudo em disposições dos corpos, em recortes de espaços e tempos 
singulares que definem maneiras de ser, juntos ou separados, na frente ou no meio, dentro ou fora, perto ou longe”. (RANCIÈRE, 
2012, p. 55).

6. Tal relação também é marcada por um dissenso, um choque entre modos distintos de sensorialidade.

7. “O enunciado acompanhado – socorrido, explicado, conduzido do ponto de partida ao ponto de destino pelo dono – é , 
como se sabe, a matriz de qualquer pedagogia” (RANCIÈRE, 1995, p. 8-9).

8. Produziu-se farta literatura sobre o assunto nesse período. Alguns de seus críticos mais contundentes são Jacques Ellul, 
Theodor Roszak e, em terras brasileiras, Luis Carlos Bresser-Pereira.
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mentais se transformarem em valores terminais9. Idealmente criados para servir, para facilitar a passagem 
do homem ao reino da igualdade, esses valores adquirem tamanha centralidade nesses processos que 
acabam por se converter em fins em si mesmos – e por isso, em entraves às causas fundamentais. Já não 
servem o (e ao) homem, são servidos por ele, acabando por subjugá-lo, arrastá-lo em seus desproposita-
dos rodopios. A emancipação, como a audiência de Pererico, é constantemente adiada.

 O ceticismo com que Rubião encara a burocracia e, por extensão, essa contraditória marcha do 
progresso, torna evidente seu caráter crítico. Mas essa crítica não toma as formas de uma pedagogia: ela 
não antevê seus efeitos, não propõe posicionamentos nem conduz a um destino específico. Suprimindo 
os pontos de chegada (como vários outros contos do autor, “A Fila” tem um desfecho aberto, inconclusivo, 
marcado pela aporia), Rubião suprime também a possibilidade de uma interpretação exata ou indiscutível 
a respeito de seus significados.

 Seus “sucessos” políticos, assim, não estão na simples contestação desse projeto civilizatório, des-
sa ordem estabelecida, mas em mostrar e promover rupturas que transtornam, que transgridem a sua 
economia policial, redefinindo a paisagem do visível. Estas rupturas atingem noções básicas dessa ordem, 
como a linearidade, a proporcionalidade e a lógica causal. Em “A Fila”, todas essas noções vão sendo 
gradativamente interrompidas: no percurso de Pererico, que não leva a lugar algum; nas desproporções 
entre causa e efeito, entre tentativas e resultados; na rebelião dos meios contra os fins (As partes já não 
obedecem ao todo; os meios não servem mais aos fins).

 Essas rupturas, conjugadas a um tom muitas vezes hiperbólico, criam uma sensação de absurdo, um 
efeito de irrealidade. Mas ainda que esse efeito tenha em sua constituição uma técnica deformadora, ela 
não é de todo arbitrária. Essa deformação, em última análise, não foi inventada por Rubião. De certa forma, 
a composição “mimetiza”, num tom maior, mais grave, deformações que já estavam presentes (mas nem 
sempre visíveis, nem sempre previstas) na conta do real: o melhor exemplo está na conversão dos meios 
em fins. Seu grande mérito, dessa forma, consiste em dar peso e visibilidade a parcelas da realidade que 
se achavam camufladas ou mascaradas – parcelas não autorizadas ou admitidas pela visão dominante. Ou 
seja, embora o conto de Rubião não possa ser considerado essencialmente político numa acepção rancie-
riana, ele possui potencial político na medida em que modifica essa paisagem do visível, dando evidência e 
cor ao que estava oculto ou desautorizado; dando voz ao que se achava silenciado pela narrativa oficial.

 O efeito de irrealidade seria, dessa forma, um efeito de ir-realidade. O real indo, ora de encontro 
a, ora ao encontro de si mesmo. O precário equilíbrio entre real e irreal não é a oposição entre um mundo 
real e um mundo imaginário ou sobrenatural. É a tensão entre as parcelas visíveis e as parcelas invisíveis de 
uma mesma realidade, postas numa mesma cena e compartilhando de um mesmo comum. O insólito foi 
colhido diretamente dos tecidos do cotidiano. Ele é de todo “natural” e, por isso mesmo, tão assustador.

 “A Fila” ainda expõe outras rupturas, mais episódicas, não necessariamente ligadas ao conceito 
que tentamos desenvolver. Seria interessante, antes de concluirmos, examiná-las brevemente. Uma delas 
se concentra na figura de Damião. Ele rompe a evidência sensível de sua posição supostamente subalter-

9. Seria interessante considerar o que Robert K. Merton, estudioso da burocracia, comenta a respeito do zelo excessivo – o 
virtuosismo – do burocrata: “A obediência às regras, originalmente concebidas como um meio, transforma-se num fim; então 
ocorre o processo familiar de deslocamento dos objetivos, pelo qual um valor instrumental torna-se um valor terminal. A disci-
plina, facilmente interpretada como conformação aos regulamentos, qualquer que seja a situação, é vista não como uma medi-
da designada para finalidade específica, mas se transforma em valor imediato na organização de vida do burocrata. Esta ênfase, 
resultado do deslocamento dos objetivos originais, desenvolve-se em rigidez e numa inabilidade para se ajustar prontamente. 
Segue-se o formalismo e mesmo o ritualismo, com uma insistência indiscutida sobre a rigorosa adesão aos procedimentos 
formalizados. Isto pode ser levado a tal nível de exagero que o interesse precípuo de conformidade com as regras interfere 
com a efetivação das finalidades da organização, caso em que temos o fenômeno familiar do tecnicismo ou formalismo do 
funcionário”. (MERTON, 1970, p. 275).
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na – porteiro, negro –, não apenas pelas roupas caras ou pelo ar refinado10, mas pela imprevisibilidade de 
seu comportamento, que acaba por levar a uma indeterminação a respeito de sua exata competência11. 
Como porteiro, deveria zelar pela eficiência do sistema, facilitando, na medida do possível, a vida dos que 
buscam atendimento. Tal não acontece. Ele frequentemente dificulta os propósitos de Pererico, não só 
pela estrita observância dos formalismos burocráticos, mas por evidente (embora muitas vezes obscura) 
motivação pessoal. Damião figura, também, como um “meio rebelado”; impõe-se como fim. Mas a leitura 
dessa transgressão na ordem das competências como um ato de emancipação (o homem que, recusan-
do-se a ser meio, afirma-se como fim?) pode ser questionada, na medida em que Damião parece apenas 
incorporar a disfunção da instância burocrática que representa. 

 Outra ruptura acontece na ordem da temporalidade. A espera de Pererico por atendimento, ao 
se prolongar por tantos meses, acaba adquirindo as feições de uma ocupação, um verdadeiro ofício. To-
mando lugar na fila logo pela manhã, só vai abandoná-la ao final da tarde, ao se encerrar o expediente da 
Companhia. O trabalho que não espera, para Pererico, é a própria espera. Seu foco é total, confiando, se 
não nas probabilidades, num lance de sorte que poderia levá-lo à gerência. 

 Aguardando na fila, Pererico conhece Galimene, uma prostituta que ia ao local à procura de clien-
tes. Inicialmente arredio, acaba aceitando a ajuda desinteressada da mulher, que lhe oferece comida e um 
lugar para dormir12. Tornam-se amigos, amantes, e nessa relação se encena uma fagulha de dissenso. No 
tempo do trabalho-espera, da ativa inatividade, as conversas com Galimene, quase sempre na forma de 
devaneios, possibilitam um instante de “transgressora” fuga, de inusitada liberdade. Estes devaneios, em 
que sobressaem as imagens do campo e de animais, a memória de sua terra, põe em cena um outro tem-
po, heterogêneo ao da espera. Ele permite a Pererico se desvincular do caráter anônimo e instrumental 
(agente de terceiros; portador de mensagem que não lhe diz respeito; um número na fila) que a situação 
lhe confere e se afirmar como sujeito. 

 Esta ruptura tem seu ápice quase ao final do conto, quando Pererico abandona a fila por duas 
semanas e passa os dias a perambular por um zoológico, entre veados e capivaras. No âmbito de um 
adiamento que subordina seus anseios, desejos e fins, Pererico redescobre, por um momento, a capa-
cidade de gozar aqui e agora.

Conclusão

 Entendemos que o fantástico de Murilo Rubião possui potencial político, num sentido ranceriàno, 
por trabalhar fundamentalmente com rupturas, interrupções e deslocamentos. Procuramos considerar 
esse conjunto de procedimentos na qualidade de um efeito, um “efeito de ir-realidade”. Face a um progra-
ma civilizatório de caráter teleológico e universalizante, ele dá cor, vez e voz a parcelas que não estavam 
previstas ou autorizadas na distribuição prévia do visível, do dizível e do factível. Parcelas que não per-
tencem a outra realidade, mas que são fruto das ambigüidades, fraturas ou contradições de uma única e 
mesma realidade. O efeito de ir-realidade, assim, é um efeito de visibilidade.

10. Fica evidente o preconceito racial de Pererico já no começo do conto. “O desconhecido calculou que o preto desempenha-
va as funções de porteiro, apesar das roupas caras e do ar refinado” (p. 76).

11. “Pererico conteve-se. Uma briga naquele instante poderia prejudicar seus desígnios, pois compreendera que o poder de 
Damião ultrapassava o de um mero empregado” (p. 78).

12. Seus recursos haviam se esgotado na prolongada espera. Pererico vivia faminto, dormindo em bancos de praça.
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RESUMO

A presente entrevista online estruturada com o professor e escritor Evando Nascimento foi feita em maio de 
2017, como atividade do projeto de extensão “Notícia da atual literatura brasileira: entrevistas”, que é um es-
forço no sentido de mapear a literatura brasileira do início do século XXI a partir da perspectiva dos próprios 
escritores. Nascimento explica a conexão entre filosofia e literatura, comenta sobre seu processo criativo, avalia 
a recepção de sua obra e embaralha as fronteiras entre ficção e teoria. Constatamos nas respostas do autor uma 
experiência pensante com a linguagem literária na vizinhança da filosofia.

PALAVRAS-CHAVE: Desconstrução. Literatura brasileira contemporânea. Literatura pensante.

ABSTRACT

This interview with professor and writer Evando Nascimento was made in May 2017, as an activity of the project 
“News of the current Brazilian literature: interviews”, which is an effort to map the Brazilian literature of the 
beginning of the 21st century from the perspective of the writers themselves. Nascimento explains the connec-
tion between philosophy and literature, comment on his creative process, evaluates the reception of his work 
and shuffles the boundaries between fiction and theory. It is possible to verify in the author’s answer a thinking 
experience with the literary language in the neighborhood of the philosophy.

KEYWORDS: Desconstruction. Contemporary Brazilian literature. Literature and though.

Introdução

 Um dos mais prolíficos e atuantes pesquisadores e escritores brasileiros da atualidade, Evando 
Nascimento é autor de diversos livros: de ficção, de crítica literária, sobre artes plásticas e filosofia. Assim 
como acontece com o trabalho de outros escritores-pensadores, sua escritura é, muitas vezes, de difícil 
classificação em gêneros ou especialidades estanques, realizando antes uma provocadora mescla, em que 
se cruzam a prosa e a poesia, a filosofia e a literatura, o testemunho e a invenção.
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 Em 2008, estreou na ficção com o livro Retrato desnatural (diários – 2004 a 2007), semifinalista do 
Prêmio Portugal Telecom; em 2011 publicou Cantos do Mundo, livro de contos finalista do Prêmio Portu-
gal Telecom, ambos pela Record. Em 2014 publicou, pela Globo Livros, Cantos Profanos, semifinalista do 
Prêmio Itaú Oceanos.

 Evando Nascimento é ainda professor universitário e pesquisador. Ao longo de sua carreira, vem 
desenvolvendo projetos que envolvem a Filosofia, a Literatura e as Artes Plásticas. Doutor pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, na década de 1990 foi aluno de Jacques Derrida, na École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, de Paris. Em 2000 entrou para a Universidade Federal de Juiz de Fora como Professor 
Adjunto de Teoria da Literatura. Realizou um Pós-Doutorado em Berlim. Lecionou na Universidade Sten-
dhal, de Grenoble, na Universidade Federal do Espírito Santo e na Universidade Federal Fluminense.

 No Brasil é um dos maiores especialistas no domínio do pensamento francês recente. Em 2004, 
organizou o “Colóquio Internacional Jacques Derrida”, em que o filósofo franco-argelino fez a conferência 
de abertura. Nesse mesmo ano, foi publicada no Brasil, pela Estação Liberdade, a sua tradução do livro 
Papier machine (Papel-máquina), de Jacques Derrida, de cujo pensamento é um dos disseminadores.

 Destacam-se na sua produção teórico-crítica: Derrida e a literatura (EdUFF, 1999); Ângulos: lite-
ratura & outras artes (Argos, 2002); Derrida (Zahar, 2004); Pensar a desconstrução (Estação Liberdade, 
2005); Clarice Lispector: Uma Literatura Pensante (Civilização Brasileira, 2012).

 Em 2016, foi publicado na França, pela Hermann, um livro com textos de Derrida e seu, La solida-
rité des vivants et le pardon.

 Em abril de 2017, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro organizou o “Colóquio Internacional A 
solidariedade dos viventes e o perdão: Jacques Derrida/Evando Nascimento: questões de ética, política e 
estética”, em que Nascimento realizou a conferência intitulada “Mil Perdões: Vidas Precárias”.

 Atualmente coordena o projeto “Para um conceito de Artes e de Literatura no século XXI: questões 
de ética, política e estética”, que discute questões teóricas sobre arte, filosofia e literatura a partir da leitu-
ra de autores e da análise de obras de arte do século XXI. Assim, pretende-se elaborar uma conceituação 
complexa e refinada sobre o que seja arte e literatura hoje.

 Na entrevista que segue, concedida com exclusividade aos entrevistadores em maio de 2017, Evan-
do fala sobre os paradoxos da escrita, a recepção de sua obra e o modo como ser professor se aproxima da 
paixão pela literatura. Comenta ainda a atual situação política no Brasil, os desafios da educação, a “maré 
montante de neofascismos” e a necessidade de resistência.

***

Cada escritor possui um modus operandi, por assim dizer. Você poderia nos falar um pouco sobre as 
opções formais que norteiam seu projeto literário?

 Gostei dessa pergunta sobre o modo operatório. A escrita é antes de tudo uma operação inventiva, 
um trabalho. Isso implica tanto um prazer quanto evidentemente uma forma de sobrevivência. Para mim 
os dois estão ligados. Não que eu viva diretamente do que escrevo, mas sem escrever eu simplesmente 
não sobreviveria. É uma das atividades que me dão mais prazer e gosto pela vida, a despeito de tudo.

 Não creio que tenha uma opção formal consciente, nem muito menos um projeto literário em 
sentido estrito. O fato é que escrevo desde muito jovem. Escrita ensaística e escrita ficcional. As duas para 
mim são invenções em sentido forte. Posso a cada etapa ter um projeto específico, mas não um único 
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projeto que tenha norteado minha prática de escritor desde o início. Há um dado aleatório no que faço. E 
isso para mim é tanto uma felicidade quanto um infortúnio, inseparavelmente... Uma felicidade pelo lado 
aventuroso. Um infortúnio porque muitas vezes posso me perder “no meandro de minhas inscrições” – 
estou citando uma frase de meu próximo livro.

Como você define a sua trajetória literária? Houve um momento inaugural ou o caminho se fez gradual-
mente? Em que momento da vida você se percebeu um escritor?

 É difícil dizer quando tudo iniciou, se houve um ponto exato de partida. Desde criança, quando 
comecei a ler, intuitivamente alguma coisa no ato de escrever e publicar me fascinou. Lia-se muito lá em 
casa, e em algum momento devo ter me perguntado de onde vinham aqueles livros e revistas, que passa-
vam de mão em mão. Lembro de “cometer” meu primeiro poema aos oito anos, uns versinhos para uma 
prima, que era meio amiga, meio namoradinha, se isso é possível nessa idade.

 Em torno dos treze, catorze anos escrevi um pretenso romance, na máquina de escrever Olivetti 
Lettera de meu pai. Tinha o datiloscrito até quando fui fazer mestrado no Rio, aos 22 anos, mas numa de 
minhas mudanças, perdi, o que até certo ponto lastimo. Até certo ponto: seria bom ter um registro do que 
me ocorria como literatura, mas, por outro lado, certamente era apenas um pastiche do que lia na época: 
Machado, Amado, Veríssimo e Alencar, além dos romances infanto-juvenis de que gostava bastante: A Ilha 
do tesouro, Robinson Crusoé, Huckleberry Finn, entre outros.

 Depois de uma adolescência bastante voltada para a escrita ficcional, a leitura e o desenho, conti-
nuei escrevendo basicamente contos na vida adulta. Todavia, o envolvimento com a escrita acadêmica me 
absorveu bastante, e somente em 2008 vim a publicar meu primeiro livro de ficção, o Retrato desnatural 
(ed. Record); um livro que me deu e continua dando muitas alegrias.

Como professores e orientadores, temos notado um interesse crescente dos estudantes mais jovens, 
especialmente nos cursos de Letras, pela sua produção ficcional. Como você vê a recepção da sua obra? 
Quais são as dores e as delícias de se publicar ficção num país que parece ter um número cada vez mais 
reduzido de leitores?

 Fico feliz em saber desse interesse. Até onde posso ver, a recepção de meus três livros ficcionais 
publicados tem sido muito boa. Todos tiveram resenhas em periódicos variados (Folha de S. Paulo, Esta-
do de Minas, O Globo e o extinto Jornal do Brasil, entre outros). Há também um bom número de artigos 
universitários, todos de grande qualidade. O livro Cantos do mundo foi finalista do antigo Prêmio Portugal 
Telecom, disputando na categoria contos com Sérgio Sant’Anna, João Anzanello Carrascoza e Dalton Trevi-
san, que acabou vencendo. Tenho recebido também diversos comentários de leitores não especializados, 
que prezo muito. Esse lado da resposta explícita é realmente prazeroso. E não precisa ser elogio, a crítica 
bem fundamentada me seria também bastante útil, embora ainda não tenha havido (Creio estar prepara-
do para quando vier – risos).

 O sofrimento maior é saber que o número de leitores num país gigantesco como o Brasil é mínimo. 
Isso dói demais. Mesmo os autores que ganham prêmio e estão o tempo todo na mídia não vendem tanto 
quanto seria de esperar. A internet poderia ter ampliado o número de leitores qualificados, se nossa edu-
cação escolar fosse boa, mas tal não é o caso. Assim, acaba-se escrevendo mais por amor à arte e à vida 
reinventada através desta. No momento, escrevo praticamente todos os dias. Costumo passar do ensaio à 
ficção, conforme o interesse e a vontade. Mantenho também um diário ficcional, cujo título é Vital, e em 
algum momento penso em publicar trechos, talvez na internet, não sei.
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O que você acha dos escritores brasileiros contemporâneos? Ou, se preferir afastar a pergunta de no-
mes específicos, para pensar a literatura brasileira atual como um todo: o que você vê?

 Não tenho resposta para essa pergunta. Há um número muito grande de poetas e ficcionistas no 
Brasil, e somente alguém que se dedique a ler sistematicamente esses autores e autoras pode avaliar de 
forma correta. Minhas leituras de autores contemporâneos, brasileiros ou estrangeiros, são erráticas e 
vão acontecendo conforme a curiosidade. Prefiro não citar nomes para não ferir vaidades que acaso ve-
nha a esquecer. Um fator positivo: minha impressão geral é que há cada vez mais mulheres escrevendo e 
publicando. Isso ajuda a ampliar o cânone, que até recentemente se restringia aos homens, as escritoras 
aparecendo como exceção da regra.

Você concorda com que se utilize a expressão “literatura pensante” para designar a sua ficção, como 
você mesmo o fez com a obra de Clarice Lispector? Até que ponto o fato de ser pesquisador, tradutor e 
divulgador do pensamento derridiano deixa marcas na sua produção ficcional?

 Quando inventei essa expressão “uma literatura pensante”, em torno de 1992, ao começar a es-
crever minha futura tese de doutorado, a qual se tornaria o livro Derrida e a literatura, tinha em mente 
autores e autoras que faziam um tipo de literatura muito próximo do ensaio. Em 2012, quando reuni mi-
nhas reflexões sobre Clarice Lispector, achei natural dar o subtítulo de “uma literatura pensante” ao livro 
que publiquei então pela Civilização Brasileira.

 Nada tenho contra utilizarem a expressão para o que faço ficcionalmente, e pelo menos um leitor 
já o fez numa excelente resenha sobre os Cantos profanos: João Cezar de Castro Rocha, um dos melhores 
críticos da atualidade. Seria pretensioso de minha parte auto intitular o que faço dessa maneira, mas se 
outros o fizerem, decerto terão boas razões para isso.

 Realmente não sei até que ponto minhas leituras e traduções de Jacques Derrida deixaram marcas 
no que escrevo. Com certeza deve haver e haverá sempre muitas. Mas minha consciência a esse respeito é 
pequena. Quando escrevo ficção, me deixo guiar pela intuição e pela imaginação, como também por certo 
senso de realidade. As referências filosóficas de Derrida e de outros pensadores entram como algo que 
faz parte de meu trajeto, jamais como “teses” ou “conceitos”. Tenho horror à “literatura filosófica”, que 
acho entediante. A literatura tem seu próprio modo de ser pensante, sem ter que recorrer aos métodos e 
maneiras da filosofia. E não só a literatura: as artes são também pensantes, como desenvolvi num artigo 
que pode ser lido na internet, na revista Celeuma, da USP. Um dado curioso: apenas no momento da re-
dação do livro me dei conta de que o adjetivo já se encontrava em Clarice Lispector – O mistério do coelho 
pensante é uma linda história infantil.

De que modo a sua vasta experiência como professor se entrecruza com o trabalho de escrita?

 Ser professor me ajudou a ficar próximo daquilo que amo: a literatura. Tenho muita curiosidade 
científica, mas seria um melancólico se tivesse que passar horas num laboratório, por exemplo. Preparar 
aulas sobre ficção e poesia apenas reforça tudo o que faço como inventor ficcional. Sobretudo quando a 
turma se interessa pela invenção literária, só há convergência, jamais atrito. Dialogar com jovens sobre 
literatura e filosofia é maravilhoso, desde que estejam motivados.
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No mundo inteiro parece estar ascendendo uma onda de pensamento e sentimentos reacionários, ex-
pondo matizes racistas, fascistas, misóginos e homofóbicos. Gostaríamos que você nos ajudasse a com-
preender: onde estava guardada tanta monstruosidade? Houve um ponto ou marco crucial para a deto-
nação de uma circunstância como esta que vivemos hoje? O que você imagina ou espera como coda do 
atual estágio da humanidade?

 Indagações fundamentais, porém irrespondíveis de maneira simples. Não faço ideia de quando 
isso tudo começou, mas não há dúvida que a aceleração do mundo digital, a partir sobretudo do final dos 
anos 1990, ajudou bastante. Com a Web, parece que os neofascistas se sentiram protegidos para dizer e 
praticar barbaridades. Algumas políticas governamentais surgiram para coibir os casos extremos, mas é 
difícil estabelecer um limite preciso entre liberdade de expressão e violência contra a alteridade. Sou a 
favor de um máximo de liberdade com responsabilidade. Para isso ocorrer, é preciso uma educação de 
qualidade, realmente libertadora.

 Penso que o escritor e a escritora, ao exercerem seu ofício com o máximo de empenho, já dão 
uma contribuição para esse processo educacional. Mas isoladamente se pode muito pouco. Seria preciso 
surgir cada vez mais associações de reflexão, fóruns de debate qualificados, a fim de dar conta da maré 
montante de neofascismos. Há que se criar modos de resistência não partidários, já que, um pouco em 
todo o planeta, os partidos se encontram chafurdados na corrupção. Ainda acredito no esclarecimento e 
no acesso à informação responsável como modos de resistência ética e política.

Como você avalia o momento político que vivemos hoje no Brasil, e que auxílio o pensamento da des-
construção pode nos dar numa circunstância como esta?

 A resposta anterior se desdobra nesta: o pensamento desconstrutor pode, sim, ajudar a refletir 
sobre as formas mais adequadas de lidar com as diferenças e as alteridades, as alteridades de fato dife-
rentes. Em abril último, realizou-se na Universidade do Estado do Rio de Janeiro um colóquio internacio-
nal sobre o perdão, a partir de um livro que publiquei no ano passado na França com textos de Derrida 
e meu, La solidarité des vivants et le pardon (2016)1. Para começar, a própria UERJ, uma das melhores 
instituições de ensino do país, se encontra numa situação deplorável, com atraso de salários e de verba 
para manutenção. Realizar esse evento já foi em si um ato de resistência, e por isso escrevi um texto-
-manifesto, publicado no Suplemento Pernambuco, um dos melhores em termos literários: “Colóquio 
Derrida na UERJ: Um encontro solidário” (NASCIMENTO, 2017). O tema do perdão é essencial para se 
rever o passado, recente ou remoto. E Derrida ajuda a perceber que o perdão nada tem a ver com anistia, 
esquecimento ou reconciliação. Perdoa-se para se libertar do ódio, mas não para esquecer o mal feito. 
Em breve, será publicado o livro do colóquio, que espero seja muito útil para um país com um passado e 
um presente tão turbulentos como o nosso.

Você está escrevendo algum livro no momento?

 Tenho um novo livro de contos, já enviado a uma editora, A desordem das inscrições. Mas ainda 
assim terei muitos contos inéditos, porque eles me ocorrem e eu os escrevo, depois é que os seleciono 
para um volume específico. Iniciei também um projeto de fôlego, que seria um romance em torno de um 
pintor, mas ainda é algo incipiente e pode levar alguns anos, daí prefiro não falar a respeito. Adoro escre-
ver, mas não tenho pressa em publicar. Sempre tive inéditos, alguns deles talvez para sempre...

1. O colóquio internacional A solidariedade dos viventes e o perdão: Jacques Derrida/Evando Nascimento: questões de ética, 
política e estética, ocorreu entre 17 e 20 de abril de 2017, no Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ e na Casa de 
Leitura Dirce Cortes Riedel.
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Alguma consideração final?

 Apenas o agradecimento por terem se interessado em fazer esta entrevista comigo. Considero esse 
projeto da maior relevância e, portanto, lhes desejo coragem e empenho para levá-lo adiante.
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Tradução do Prólogo e Capítulo I da obra
“Meditações sobre os Cânticos”, de Teresa de Jesus

Larissa de Macedo Raymundo1 
Doutoranda Universidad de Salamanca

1. De Teresa de Jesus e suas meditações

 Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, Santa Teresa2. Tantos nomes para 
uma mulher que deixou suas marcas como reformadora e escritora. Teresa de Jesus (1515-1582) foi fun-
dadora da Nova Ordem do Carmelo, conhecida como Carmelo Descalço3. Também é considerada uma das 
grandes escritoras do século XVI espanhol, este conhecido como o “século de ouro”4. Foi um tempo em 
que Espanha “reconquistou” seu território dos mouros, sob o comando dos “reis católicos”: Fernando e 
Isabel. Este mesmo país, mais adiante, estreitou laços com Portugal, ao fazerem parte de uma mesma 
coroa, e cujas navegações lhes trouxeram riquezas e terras. Além disso, esse século também é conhecido 
pela explosão de grandes nomes da literatura: Miguel de Cervantes, Luís de Gôngora, Lope de Vega, Juan 
de Encina, Juan de la Cruz.

 Este último foi o braço direito de Teresa de Jesus, tanto na reforma carmelita quanto na literatura: 
enquanto ele está para poesia, ela, para a prosa, embora também se arriscado e incentivado suas freiras a 
percorrer pelos versos. Os dois, juntamente com Luis de León5, fazem parte da literatura mística6. Contu-

1. Doutoranda em Literatura Espanhola, pelo Programa de Pós-Graduação “Español: investigación avanzada en Lengua y Lite-
ratura”, da Universidade de Salamanca (Espanha), cujo projeto é sobre a poesia carmelita conventual, escrita pelas religiosas 
contemporâneas de Teresa de Jesus.

2. Aqui optamos em chamá-la “Teresa de Jesus”.

3. Santa Teresa teve suas fundações espalhadas por toda Espanha, em sua época, e, posteriormente, em países como Portugal, 
França, Itália e, inclusive, o Brasil, no século XVIII. Cf. SÁEZ MARTÍNEZ, 2015.

4. Cronologicamente, inicia-se com os reis católicos, Fernando e Isabel, e encerrar-se com a morte de Calderón de la Barca. Cf.: 
CÁRCEL; SIMÓN; RODRÍGUEZ; CORTRERAS, 1991.

5. Da obra de Luis de León, a mais conhecida é “La perfecta casada”. Ele também foi o primeiro editor das obras completas de 
Santa Teresa, cuja primeira edição se encontra no acervo de livros tombados da Biblioteca Geral da Universidade de Salamanca 
(Espanha).

6. Cf.: HATZFELD, 1955.
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do, Teresa de Jesus vai além de uma mística, pois é considerada a precursora de um gênero da literatura 
que ainda engatinhava: a autobiografia. Segundo SÁEZ MARTÍNEZ (2015, p. 14), esse tipo de literatura é 
um valioso antecedente para a literatura de autoanálise. Teresa de Jesus, além de andarilha, era escritora 
e reformadora, seja de conventos, seja da literatura.

 Conhecida por suas obras, “Livro da Vida”, “Moradas ou Castelo Interior”, “Caminho de Perfeição”, 
que são amplamente traduzidas nas mais diversas línguas, e retratam todo o caminho pelo qual a reforma-
dora percorreu para fundar seus conventos e difundir suas experiências interiores, de oração e de êxtase. 
Além desses livros, há uma pequena obra, atualmente incompleta, devido ao seu histórico de retaliação7, 
que trabalha uma meditação própria sobre o “Cântico dos Cânticos”8 – meditação esta que, para muitos, 
era considerada uma afronta aos grandes doutores da Igreja que já haviam analisado o poema bíblico, 
além de ser escrita por uma mulher, freira e “ruim” (SANTA TERESA DE JESUS, 2010, p. 102).

 O interesse de Teresa de Jesus pelo texto bíblico começou “há pouco mais ou menos dois anos que 
[...] o Senhor me dá a entender [...] algo do sentido de algumas palavras” (SANTA TERESA DE JESUS, 1979, 
p. 334). Mas isso não seria fácil, afinal, em pleno século XVI, mulheres não tinham direito algum a uma 
instrução mais profunda, seja educacional ou religiosa. Muitos padres diziam à Teresa que o que estava 
na Bíblia não era para mulheres. E suas meditações tiveram que passar pelas mãos de seus confessores. 
Estes condenaram a obra de Teresa, mandando queimá-la. Por sorte, o fogo não apagou as muitas cópias 
que amigos fizeram. Das meditações teresianas, sobraram apenas 30 páginas. Trinta páginas suficientes 
para demonstrar o anseio de Teresa pelo amor de Cristo, sobretudo um amor voltado às mulheres. Teresa, 
então, aproveitou as imagens que há no “Cântico dos Cânticos” e lhes deu roupagem nova, ar novo. Na 
realidade, Teresa criou um novo “Cântico”, pois o que vemos em toda sua obra é o uso de alguns versos 
do poema para construir uma literatura rica em imagens, metáforas, analogias entre o ser amado e o ser 
amante, no caso ela e Cristo9.

  Assim, a obra “Meditações sobre os Cânticos” nos desperta o interesse por toda sua trama literária 
e seu jogo de imagens. E foi disso que nos surgiu o interesse em traduzir o prólogo e o primeiro capítulo da 
obra teresiana. Além disso, embora haja o reconhecimento sobre sua vida e obra, ainda há poucos estudos 
que intensifiquem o lado literário teresiano. De acordo com PIÑERO VALVERDE (2002), apesar de Teresa 
de Jesus ser, reconhecidamente, uma grande mística e mulher, ela ainda é pouco estudada como grande 
escritora10. Teresa de Jesus foi, sim, uma grande escritora de seu tempo, apesar de seu início tardio nas 
letras – apenas aos 50 anos. Início tardio, sim, mas não menos frutuoso.

 O que pretendemos aqui é expor mais sobre a obra de Teresa de Jesus no universo das Letras, uma 
vez que ela ainda é pouco divulgada na academia brasileira. Encontramos alguns pesquisadores na área de 
Filosofia, como o Prof. Dr. Jorge Luís Gutiérrez, de Teologia, como a Profa. Dra. Lúcia Pedrosa-Pádua, e das 
Letras, como a Profa. Dra. María de la Concepción Piñero Valverde. Mas o que ainda vemos é escasso, se 
relacionado com outros muitos pesquisadores teresianos na Espanha e em Portugal, Itália, França, Estados 

7. Na introdução das obras completas de Teresa de Jesus, os editores Efrén de la Madre de Dios e Otger Steggink descrevem a 
história desse texto. Cf. SANTA TERESA DE JESUS, 1979, p. 333-362.

8. Sobre tais meditações, cf. RAYMUNDO, 2015. E sobre o “Cântico dos Cântico” como inspiração literária, cf. CAVALCANTI, 2005.

9. Para saber mais sobre o conceito dessas imagens empregadas na obra, cf. RAYMUNDO, 2015.

10. Sobre isso, damos ênfase aos estudos brasileiros. Sobre os outros, principalmente espanhóis, estende-se o assunto, inclusi-
ve, para obras feitas por suas freiras, obras conhecidas como parte da literatura conventual. Vale lembrar que, assim como em 
Teresa de Jesus, a literatura conventual sofreu influência de sua contemporaneidade, ou seja, não se fechava apenas à oratória 
dos conventos, mas bebia da literatura profana dos grandes centros da Espanha Moderna. Cf. BURRIEGA SÁNCHEZ, 2015a; 
2015b; SÁNCHEZ DUEÑAS, 2008.
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Unidos, por exemplo. Por isso fazemos dessa tradução de “Meditações sobre os Cânticos” uma porta de 
entrada para que novos pesquisadores conheçam a obra de Teresa de Jesus. Claro que não estamos tra-
tando de um texto originalmente traduzido, pois, como dissemos anteriormente, as obras teresianas fo-
ram traduzidas em diversos idiomas. Inclusive há uma edição, feita pela editora Loyola, para o português, 
de suas obras completas, considerada uma das melhores. Mas, como também dissemos, nosso objetivo é 
divulgar mais a literatura teresiana, e menos sua santidade, afinal, antes de ser santa, Teresa, apenas por 
seu simples, mas forte, nome, foi uma mulher à frente de seu tempo.
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Prólogo y capítulo I de “Meditaciones sobre los Cantares”, de Teresa de Jesús

PRÓLOGO11

JHS

 1. Viendo yo las misericordias que nuestro Señor hace con las almas que traía a estos monasterios 
que Su Majestad ha sido servido que se funden de la primera Regla de nuestra Señora del Monte Carmelo, 
que a algunas en particular son tantas las mercedes que nuestro Señor les hace, que solas a las almas que 
entendieren las necesidades que tienen de quien les declare algunas cosas de lo que pasa entre el alma y 
nuestro Señor, podrá ver el travajo que se padece en no tener claridad. Haviéndome a mí el Señor, de algu-
nos años acá dado un regalo grande cada vez que oigo u leo algunas palabras de los Cantares de Salomón, 
en tanto estremo, que sin entender la claridad del latín en romance me recogía más y movía mi alma que 
los libros muy devotos que entiendo — y esto es casi ordinario —, y aunque me declaravan el romance, 
tampoco le entendía más...12 que sin entenderlo mi... apartar alma de sí.

 2. Ha como dos años — poco más o menos — que me parece me da el Señor para mi propósito a 
entender algo del sentido de algunas palabras; y paréceme serán para consolación de las hermanas que 
nuestro Señor lleva para este camino, y aun para la mía, que algunas veces da el Señor tanto a entender, 
que yo deseava no se me olvidase, mas no osaba poner cosa por escrito. 

 3. Ahora, con parecer de personas a quien yo estoy obligada a obedecer, escriviré alguna cosa de 
lo que el Señor me da a entender que se encierran en palabras de que mi alma gusta para este camino 
de la oración, por donde — como he dicho — el Señor lleva a estas hermanas de estos monasterios las 
mías. Si fuere para que lo veáis, tomaréis este pobre donecito de quien os desea todos los del Espíritu 
Santo como a sí mesma, en cuyo nombre yo lo comienzo. Si algo acertase, no será de mí. Plega a la di-
vina Majestad acierte…13

11. Al margen escribe el P. Báñez: Esta es una consideración de Teressa de Jesus. No e hallado en ella cossa que me offenda. 
Fr. Domingo Bañez.

12. Faltan las cinco últimas líneas de la primera hoja, que está rota.

13. El prólogo queda incompleto por la razón dicha en la segunda nota.

Tradução do prólogo e capítulo I de “Meditações sobre os Cânticos”, de Teresa de Jesus

PRÓLOGO16

JHS

 1. Ao ver as misericórdias que Nosso Senhor faz com as almas que trouxe a estes monastérios, que 
Sua Majestade foi servido ao se fundar a primeira Regra de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que, para 
algumas, em particular, são tantas as dádivas que Nosso Senhor faz que, somente as almas que enten-
derem as necessidades que têm quem lhes declare algumas coisas do que se passa entre a alma e Nosso 
Senhor, poderá ver padecer pelo trabalho, por não estar claro. Havendo-me o Senhor, de uns anos para cá, 
dado um regalo grande cada vez que ouço ou leio algumas palavras dos Cânticos de Salomão, de tal forma 
que, sem entender com claridade o latim em romance, recorria-me mais e movia minha alma aos livros 
muito devotos que entendo – e isso é quase ordinário – e, embora me dissessem em romance, tampouco 
os entendia mais...17 Que sem entendê-los... Apartar a alma de si.

 2. Por volta de dois anos – um pouco mais ou menos –, parece-me que o Senhor me dá um propó-
sito para entender o sentido de algumas palavras; e parece-me que serão para consolação das irmãs que 
Nosso Senhor leva para este caminho, e ainda mais para minha consolação, que, alguma vezes, dá tanto a 
entender o Senhor, que eu desejava não me esquecer, mas não ousava colocar algo por escrito. 

 3. Agora, com o parecer de pessoas a quem sou obrigada a obedecer, escreverei alguma coisa do 
que o Senhor me dá a entender, que se guardam em palavras que minha alma aproveita18 para este cami-
nho de oração, por onde – como disse – o Senhor leva minhas irmãs destes monastérios. Se for para que o 
vejam, peguem este pobre donzinho, de quem os deseja todos os do Espírito Santo como para si mesma19, 
para o qual começo. Se algo acertar, não será de mim. Rogue à divina Majestade para que acerte...20

16. N. E.: P. Bañez escreve na margem: “Esta é uma consideração de Teresa de Jesus. Não encontrei nela coisa que me ofenda. 
Fr. Domingo Bañez”.

17. N. E.: Faltam as cinco últimas linhas da primeira folha, que está danificada.

18. N. T.: O verbo “gustar” tem muitos sentidos. Além de “gostar”, ele também pode significar “aproveitar”, “deleitar”, “expe-
rimentar”. Aqui, escolhemos “aproveitar” pela forma como Santa Teresa emprega esse verbo.

19. N. T.: Santa Teresa provavelmente fala que deseja os dons dados pelo Espírito Santo, os dons da palavra, como foi dado para 
os apóstolos no dia de Pentecostes (At 2: 1-11).

20. N. E.: O prólogo está incompleto, como foi dito na segunda nota.
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CAPÍTULO 1

Profundidad de la palabras de Dios (1-2) —Estilo de Dios (3-7) 
—Admirar y meditar los misterios (7-9) —Sobre el «Bésame» (10-12)

«Béseme el Señor con el beso de su boca, 

porque más valen tus pechos que el vino», etc... 

 1. He notado mucho que parece que el alma está — a lo que aquí da a entender — hablando con 
una persona, y pide la paz de otro. Porque dice: «Béseme con el beso de su boca»14. Y luego parece que 
está diciendo a con quien está: «Mejores son tus pechos»15. Esto no entiendo cómo es, y no entenderlo 
me hace gran regalo; porque verdaderamente, hijas, no ha de mirar el alma tanto, ni la hacen mirar tanto, 
ni la hacen tener respeto a su Dios las cosas que acá parece podemos alcanzar con nuestros entendimien-
tos tan bajos, como las que en ninguna manera se pueden entender. Y ansí os encomiendo mucho que, 
cuando leyerdes algún libro y oyerdes sermón, u pensáredes en los misterios de nuestra sagrada fe, que 
lo que buenamente no pudiéredes entender no os canséis ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo; no es 
para mujeres ni aun para hombres muchas cosas.

 2. Cuando el Señor quiere darlo a entender, Su Majestad lo hace sin travajo nuestro. A mujeres 
digo esto. Y a los hombres, que no han de sustentar con sus letras la verdad, que a los que el Señor tiene 
para declarárnoslas a nosotras, ya se entiende que lo han de travajar y lo que en ello ganan. Mas nosotras 
con llaneza tomar lo que el Señor nos diere; y lo que no, no nos cansar, sino alegrarnos de considerar qué 
tan gran Dios y Señor tenemos, que una palabra suya terná en sí mil misterios, y ansí su principio no en-
tendemos nosotras. Ansí, si estuviere en latín u en hebraico u en griego, no era maravilla; mas en nuestro 
romance ¡qué de cosas hay en los salmos del glorioso rey David que, cuando nos declaran el romance sólo, 
tan escuro nos queda como el latín! Ansí que siempre os guardad de gastar el pensamiento con estas co-
sas, ni cansaros, que mujeres no han menester más que para su entendimiento bastare; con esto las hará 
Dios merced. Cuando Su Majestad quisiere dárnoslo sin cuidado ni travajo nuestro, lo hallaremos sabido. 
En lo demás, humillarnos y — como he dicho — alegrarnos de que tengamos tal Señor, que aun palabras 
suyas, dichas en romance nuestro no se pueden entender.

 3. Pareceros ha que hay algunas en estos Cánticos que se pudieran decir por otro estilo. Según es 
nuestra torpeza, no me espantaría. He oído a algunas personas decir que antes huían de oírlas. ¡Oh, vála-
me Dios, qué gran miseria es la nuestra!, que como las cosas emponzoñosas, que cuanto comen se vuelve 
en ponzoña, así nos acaece, que de mercedes tan grandes como aquí nos hace el Señor en dar a entender 
lo que tiene el alma que le ama y animarla para que pueda hablar y regalarse con Su Majestad, hemos de 
sacar miedos y dar sentidos conforme al poco sentido del amor de Dios que se tiene.

 4. ¡Oh Señor mío, que de todos los bienes que nos hicistes nos aprovechamos mal! Vuestra Ma-
jestad buscando modos y maneras y invenciones para mostrar el amor que nos tenéis; nosotros, como 
mal esperimentados en amaros a Vos, tenémoslo en tan poco, que de mal ejercitados en esto, vanse los 
pensamientos adonde están siempre y dejan de pensar los grandes misterios que este lenguaje encierra 
en sí, dicho por el Espíritu Santo. ¿Qué más era menester para encendernos en amor suyo, y pensar que 
tomó este estilo no sin gran causa?

14. Cant I, I.

15. Ibid.

CAPÍTULO 1

Profundidades das palavras de Deus (1-2) – Estilo de Deus (3-7)
– Admirar e meditar sobre os mistérios (7-9) – Sobre o “Beija-me”

 
“Beija-me o Senhor com o beijo de sua boca,

Porque mais valen teus peitos que o vinho”21, etc...

 1. Venho notado que parece que a alma está – pelo que aqui dá a entender – falando com uma 
pessoa e pedindo a paz a outra. Porque disse: “Beija-me com o beijo de sua boca”. E logo parece que 
está dizendo com quem agora está: “Melhores são teus peitos”. Não entendo como isso seja e, por não 
entender, me dá grande regalo; porque, verdadeiramente, filhas, não há de a alma observar tanto, nem a 
fazem observar tanto, nem a fazem ter respeito a seu Deus, das coisas que aqui, parece, podemos alcançar 
com nossos entendimentos tão baixos, como as que, de nenhuma maneira, podem-se entender. E, assim, 
peço-vos muito que, quando lerem algum livro e ouvirem sermão, ou pensarem nos mistérios de nossa 
sagrada fé, o que bondosamente não puderem entender, não se cansem, nem gastem o pensamento es-
miuçando-o; não é para mulheres, muito menos para os homens muitas coisas. 

 2. Quando o Senhor quer dar a entender, Sua Majestade o faz sem trabalho nosso. Às mulheres, 
digo isso. E aos homens, que não hão de sustentar, com suas letras a verdade, o que o Senhor tem a nos 
declarar, já que se entende que hão de trabalhar e o que nisso ganham. Mas, nós, com familiaridade, to-
mar o que o Senhor nos der; e o que não, não nos cansar, senão nos alegrar em considerar que temos tão 
grande Deus e Senhor, que uma palavra sua terá em si mil mistérios, e, dessa forma, nós não entendemos 
seu princípio. Assim, se estiver em latim, ou hebraico, ou grego, não era maravilha; mas em nosso roman-
ce, quantas coisas há nos salmos do glorioso rei Davi que, ao nos declarar somente em romance, nos é tão 
obscuro quanto no latim! Então, sempre se guardem para gastar o pensamento com essas coisas, nem se 
cansem, que, para as mulheres, não é mais necessário do que aquilo que seu pensamento se baste; com 
isso, Deus lhes fará por merecer. Quando Sua Majestade quer nos dar, sem cuidado, nem trabalho nosso, 
já teremos sabido. No mais, humilhar-nos-emos e – como disse – alegremo-nos em termos tal Senhor, por 
mais que suas palavras, ditas em nosso romance, não se possam entender.

 3. Parece-lhes que há algumas palavras nesses Cânticos que podem dizer em outro estilo. Segundo 
é nossa torpeza, não me espantaria. Tenho ouvido algumas pessoas dizerem que fogem antes de ouvi-
-las. Oh, valha-me Deus! Que grande miséria é a nossa! Que, como os animais venenosos que, quando 
mordem, se tornam venenosos, assim nos acontece, que, de dádivas tão grandes, o Senhor nos faz aqui 
entender o que tem a alma, que lhe ama, e animá-la para que possa falar e regalar-se com Sua Majestade, 
temos que tirar os medos e dar sentido, conforme o pouco sentido que se tem do amor de Deus. 

 4. Oh, Senhor meu, que de todos os bens que nos fizestes, aproveitamos mal! Vossa Majestade, bus-
cando modos e maneiras e invenções para mostrar o amor que nos tendes; nós, que mal experimentamos em 
vos amar, o temos tão pouco que, de tão mal que nos dedicamos nisso, os pensamentos se vão onde sempre 
estão e deixam de pensar nos grandes mistérios desta linguagem, que termina em si, dito pelo Espírito Santo. 
Que mais era essencial para acender em seu amor e pensar que tomou este estilo não sem grande causa?

21. N. T.: Optamos em fazer a tradução literal dos versos que Santa Teresa escreveu em seu texto. Na Bíblia Sagrada, os versos 
do Cântico dos Cânticos são “Beija-me com os beijos de tua boca! / Teus amores são melhores do que o vinho” (Cant. I, I). Sobre 
a diferença entre a versão de Santa Teresa e do texto bíblico, cf. GUTIÉRREZ; RAYMUNDO, 2017.
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 5. Por cierto que me acuerdo oír a un relisioso un sermón harto admirable, y fue lo más de él, 
declarando de estos regalos que la Esposa tratava con Dios. Y hubo tanta risa y fue tan mal tomado 
lo que dijo, porque hablava de amor (siendo sermón del Mandato, que es para no tratar otra cosa), 
que yo estava espantada. Y veo claro que es lo que yo tengo dicho, ejercitarnos tan mal en el amor 
de Dios, que no nos parece posible tratar un alma así con Dios. Mas algunas personas conozco yo 
que, ansí como estotras no sacavan bien — porque, cierto, no lo entendían, ni creo pensavan sino ser 
dicho de su cabeza —, estotras han sacado tan gran bien, tanto regalo, tan gran siguridad de temo-
res, que tenían que hacer particulares alabanzas a nuestro Señor muchas veces, que dejó remedio 
tan saludable para las almas que con hirviente amor le aman, que entiendan y vean que es posible 
humillarse Dios a tanto, que no bastava su espiriencia para dejar de temer cuando el Señor les hacía 
grandes regalos; ven aquí pintada su seguridad.

 6. Y sé de alguna que estuvo hartos años con muchos temores, y no hubo cosa que la haya asegu-
rado sino que fue el Señor servido oyese algunas cosas de los Cánticos, y en ellas entendió ir bien guiada 
su alma. Porque — como he dicho — conoció que es posible pasar el alma enamorada por su Esposo todos 
esos regalos y desmayos y muertes y afliciones y deleites y gozos con El después que ha dejado todos los 
del mundo por su amor y está del todo puesta y dejada en sus manos; esto no de palabra — como acaece 
en algunos —, sino con toda verdad, confirmada por obras. 

 ¡Oh, hijas mías, que es Dios muy buen pagador, y tenéis un Señor y un Esposo que no se le pasa 
nada sin que lo entienda y lo vea! Y ansí, aunque sean cosas muy pequeñas, no dejéis de hacer por su 
amor lo que pudiéredes; Su Majestad las pagará; no mirará sino el amor con que las hicierdes.

 7. Pues concluyo en esto, que jamás en cosa que no entendáis de la Sagrada Escritura ni de los 
misterios de nuestra fe, os detengáis más de como he dicho, ni de palabras encarecidas que en ella oyáis 
que pasa Dios con el alma, no os espantéis. El amor que nos tuvo y tiene me espanta a mí más y me 
desatina, siendo los que somos; que teniéndole, ya entiendo que no hay encarecimiento de palabras 
con que nos le muestre, que no le haya mostrado más con obras; sino, cuando lleguéis aquí, por amor 
de mí os ruego que os detengáis un poco pensando en lo que nos ha mostrado y lo que ha hecho por 
nosotras, viendo claro que amor tan poderoso y fuerte, que tanto le hizo padecer, con qué palabras se 
pueda mostrar que nos espanten.

 8. Pues tornando a lo que comencé a decir, grandes cosas debe haver y misterios en estas palabras, 
pues cosa de tanto valor (que me han dicho letrados, rogándoles yo que me declaren lo que quiere decir 
el Espíritu Santo y el verdadero sentido de ellos), dicen que los doctores escrivieron muchas exposiciones 
y que aun no acaban de darle, parecerá demasiada soberbia la mía — siendo esto ansí — quereros yo de-
clarar algo. Y no es mi intento, por poco humilde que soy, pensar que atinaré a la verdad.

 Lo que pretendo es, que ansí como yo me regalo en lo que el Señor me da a entender cuando algo 
dellos oigo, que decíroslo por ventura os consolará como a mí; y si no fuere a propósito de lo que quiere 
decir, tómolo yo a mi propósito, que no saliendo de lo que tiene la Iglesia y los santos (que para esto, pri-
mero lo esaminarán bien letrados que lo entiendan que los veáis vosotras), licencia nos da el Señor — a lo 
que pienso —, como nos la da, para que, pensando en la sagrada Pasión, pensemos muchas más cosas de 
fatigas y tormentos que allí devía de padecer el Señor de que los evangelistas escriven.

 9. Y no yendo con curiosidad — como dije al principio —, sino tomando lo que Su Majestad nos die-
re a entender, tengo por cierto no le pesa que nos consolemos y deleitemos en sus palabras y obras: como 
se holgaría y gustaría el rey, si a un pastorcillo amase y le cayese en gracia, y le viese embovado mirando 
el brocado y pensando qué es aquello y cómo se hizo. Que tampoco no hemos de quedar las mujeres tan 

 5. Por certo que me lembro de ouvir de um religioso um sermão bem admirável, e deu o seu me-
lhor, falando sobre os regalos que a Esposa tinha com Deus. E houve tanta risada e foi tão mal interpretado 
o que disse, porque falava de amor (sendo o Sermão do Mandato, não haveria como tratar de outra coisa), 
que fiquei espantada. E vejo claramente que acontece o que tenho dito, de exercitarmos tão mal o amor 
de Deus, que não nos parece possível tratar uma alma assim com Deus. Mas algumas pessoas, conheço 
eu, que, assim como outras que não entendem bem – pois, de certo, não entendiam, nem acredito que 
pensavam, senão que colocavam em sua cabeça –, tiraram um bem tão grande, tanto regalo, tão grande 
segurança de temores, que tinham que fazer, muitas vezes, louvores particulares ao Nosso Senhor, que 
deixou um remédio tão saudável para as almas que, com fervoroso amor que o amam, entendiam e viam 
que é possível humilhar-se para Deus, pois não bastava sua experiência para deixar de temer, quando o 
Senhor lhes dava grandes regalos; veem aqui sua segurança exposta.

 6. E sei de uma pessoa que esteve, por muito tempo, com muitos temores, e não houve outra coisa 
que tenha assegurado a ela que foi o Senhor que serviu, ao escutar algumas coisas dos Cânticos, e nelas 
entendeu que sua alma ia bem guiada. Porque – como disse – soube que é possível a alma enamorada 
passar a seu Esposo todos os regalos, e desmaios, e mortes, e aflições, e deleite, e gozos com Ele, depois 
deixar todos deste mundo por seu amor, e está disposta e deixada em suas mãos; e isso não com palavra 
– como precisa alguns –, senão com toda verdade, confirmada em obras.

 Oh, filhas minhas, Deus é um bom pagador, e têm um Senhor e Esposo que não lhes passa nada 
sem que saiba e veja! E, assim, embora as coisas sejam muito pequenas, não deixem de fazer o que pude-
rem por seu amor; Sua Majestade as pagará; não verá senão o amor com que fizerem.

 7. Pois, concluo nisso, que se não entenderem jamais coisa alguma da Sagrada Escritura, nem 
dos mistérios de nossa fé, detenham-se mais do que já disse, nem com palavras superlativas, que nelas 
ouvirão o que passa entre Deus e sua alma, e não se espantem. O amor que nos teve e tem me espanta 
mais do que me desatina, sendo o que somos; que, tendo esse amor, já compreendo que não há palavras 
exageradas para nos mostrar, que não já o tenha feito com obras; senão, quando chegarem aqui, por amor 
a mim lhes suplico, que se detenham um pouco pensando naquilo que nos mostrou e o que fez por nós, 
tendo claro esse amor tão poderoso e forte que tanto o fez padecer, do que com palavras que se possa 
mostrar e que nos espante.

 8. Pois, retornando ao que comecei a dizer, deve haver grandes coisas e mistérios nessas palavras, 
afinal, palavras de tanto valor (que me disseram os letrados, rogando-lhes que me dissessem o que quer 
dizer o Espírito Santo e o verdadeiro sentido disso), dizem que os doutores escreveram muitas exposições22 
e que, sequer, não terminaram, e parecerá muita soberbia minha – sendo isto assim – querer-lhes declarar 
algo. Não é minha intenção, por pouco humilde que sou, pensar que me atinarei para tal verdade. 

 O que pretendo é, assim como me regalo no que o Senhor me dá a entender quando algo deles 
ouço, que os direi para, talvez, consolar-se como me consolou; e se não for pelo propósito do que quer 
dizer, tomá-lo-ei a meu propósito, sem sair do que há na Igreja e nos santos (que, para isso, primeiro, os 
bem letrados, que o entendem, examinarão para depois vermos), e o Senhor nos dá a permissão – penso 
eu –, como já nos dá, para que, pensando na sagrada Paixão, pensemos em muito mais coisas de fatigas e 
tormentos, os quais os evangelistas escrevem, do que o Senhor talvez padeceu. 

 9. E não indo por curiosidade – como disse a princípio –, mas tomando o que Sua Majestade nos 
der a entender, tenho como certo de que não lhe pesa nosso consolo e nosso deleite em suas palavras 
e obras: como um rei descansaria e gostaria se um pastorzinho amasse e lhe caísse em graça e ficaria 
espantado ao observar o brocado do rei e pensando o que seria aquilo e como foi feito. Assim tampouco 

22. N.T.: Sobre as muitas interpretações e exposições sobre o Cântico dos Cânticos, confira CAVALCANTI, 2005 e RAYMUNDO, 2015.
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fuera de gozar las riquezas del Señor; de disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo mues-
tren a letrados, esto sí.

 Ansí que ni yo pienso acertar en lo que escrivo — bien lo sabe el Señor —, sino como este pastor-
cillo que he dicho. Consuélame, como a hijas mías, deciros mis meditaciones, y serán con hartas boberías. 
Y ansí comienzo, con el favor de este divino Rey mío y con licencia del que me confiesa.

 Plega a El que, como ha querido atine en otras cosas que os he dicho — u Su Majestad por mí, quizá 
por ser para vosotras —, atine en éstas. Y si no, doy por bien empleado el tiempo que ocupare en escrivir 
y tratar con mi pensamiento tan divina materia, que no la merecía yo oír.

 10. Paréceme a mí en esto que dice al principio habla con tercera persona. Y es la mesma, que da 
a entender que hay en Cristo dos naturalezas, una divina y otra humana. En esto no me detengo, porque 
mi intento es hablar en lo que me parece podemos aprovecharnos las que tratamos de oración, aunque 
todo aprovecha para animar y admirar un alma que con ardiente deseo ama a el Señor. Bien sabe Su 
Majestad que, aunque algunas veces he oído esposición de algunas palabras de éstas y me la han dicho 
pidiéndolo yo —son pocas—, que poco ni mucho no se me acuerda, porque tengo muy mala memoria, 
y ansí no podré decir sino lo que el Señor me enseñare y fuere a mi propósito; y de este principio jamás 
he oído cosa que me acuerde.

 11. «Béseme con beso de su boca». ¡Oh Señor mío y Dios mío, y qué palabra esta para que la 
diga un gusano a su Criador! ¡Bendito seáis Vos, Señor, que por tantas maneras nos habéis enseñado! 
Mas ¿quién osara, Rey mío, decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta, 
y ansí espantará decir yo que la diga nadie. Dirán que soy una necia, que no quiere decir esto, que 
tiene muchas significaciones, que está claro que no habíamos de decir esta palabra a Dios, que por 
eso es bien estas cosas no las lean gente simple. Yo lo confieso, que tiene muchos entendimientos; 
mas el alma que está abrasada de amor que la desatina, no quiere ninguno, sino decir estas palabras; 
sí, que no se lo quita el Señor. ¡Válame Dios!; ¿qué nos espanta? ¿No es de admirar más la obra? ¿No 
nos llegamos al Santísimo Sacramento? Y aun pensava yo si pedía la Esposa esta merced que Cristo 
después nos hizo. También he pensado si pedía aquel ayuntamiento tan grande, como fue hacerse 
Dios hombre, aquella amistad que hizo con el género humano. Porque claro está que el beso es señal 
de paz y amistad grande entre dos personas.

 12. Cuántas maneras hay de paz, el Señor ayude a que lo entendamos.

 Una cosa quiero decir antes que vaya adelante, y — a mi parecer — de notar (aunque viniera 
mejor a otro tiempo, mas para que no se nos olvide), que tengo por cierto havrá muchas personas que 
se llegan al Santísimo Sacramento — y plega al Señor yo mienta — con pecados mortales graves; y si 
oyesen a un alma muerta por amor de su Dios decir estas palabras, se espantarían y lo tendrían por gran 
atrevimiento. Al menos estoy yo sigura que no la dirán ellos, porque estas palabras y otras semejantes 
que están en los Cantares, dícelas el amor; y como no le tienen, bien pueden leer los Cantares cada día 
y no se ejercitar en ellas; ni aun las osarán tomar en la boca, que verdaderamente aun oírlas hace temor, 
porque train gran majestad consigo.

 Harta traéis Vos, Señor mío, en el Santísimo Sacramento; sino, como no tienen fe viva, sino muerta 
estos tales ven os tan humilde bajo especies de pan, no les habláis nada, porque no lo merecen ellos oír, y 
ansí se atreven tanto.

ficaremos, as mulheres, isoladas de gozar das riquezas do Senhor, de disputá-las e mostrá-las, como se 
acertassem, sem que mostrassem isso a letrados, isso sim.

 Assim, nem eu penso em acertar o que escrevo – bem sabe o Senhor –, senão ser como o pastorzinho 
a quem me referi. Consola-me, e também as minhas filhas, dizer-lhes minhas meditações, e estarão cheias 
de bobeiras. E assim começo, com o favor deste divino Rei meu e com a licença de quem me confesso.

 Rogo a Ele que, como quis que me atinasse em outras coisas, como disse antes – ou Sua Majestade, 
para mim, talvez seja para vocês –, atine nessas coisas. E, se não, dou-me por satisfeita o tempo gasto ao 
escrever e tratar, com meu pensamento, de tão divina matéria, que não merecia eu ouvi-la.

 10. Parece-me que nisso disse, no princípio, falar com uma terceira pessoa. E é a mesma, que 
dá a entender que há em Cristo duas naturezas, uma divina e outra humana23. Nisso não vou me deter, 
porque minha intenção é falar no que me parece, que podemos aproveitar enquanto oração, embora se 
aproveite tudo para animar e admirar uma alma que, com ardente desejo, ama seu Senhor. Bem sabe Sua 
Majestade que, por mais que algumas vezes tenha ouvido a exposição de algumas dessas palavras e que 
me disseram, tendo eu pedido – são poucas –, pouco, quase nada não me lembro, porque tenho muita má 
memória, e, assim, não poderei dizer senão o que o Senhor me mostrar e o que for ao meu propósito; e, 
disso, jamais ouvi coisa que me lembre.

  11. “Beija-me com o beijo de sua boca”. Oh, Senhor meu e Deus meu, que palavra é esta que um 
ser rastejante possa dizer para seu Criador! Bendito sejais Vós, Senhor, que, de tantas formas, nos tenha 
mostrado! Mas, quem ousaria, Rei meu, dizer esta palavra se não fosse com vossa permissão? É coisa 
que me espanta, e assim espantará eu dizer isso do que ninguém diga. Dirão que sou uma néscia, que 
não quer dizer isso, que há muitos significados, que está claro que não deveríamos dizer estas palavras 
a Deus, que, por isso, gente simples não pode ler essas coisas. E confesso que há muitos entendimentos; 
mas a alma, que está abrasada de amor, que a desatina, não quer nada além de dizer estas palavras; 
sim, que o Senhor não as tire. Valha-me Deus! O que nos espanta? Não é mais para admirar tal obra? 
Não chegamos ao Santíssimo Sacramento? E ainda pensava eu que a Esposa pedia essa dádiva, que nos 
fez Cristo. Também tenho pensado se pedia aquela aproximação tão grande, como foi a de Deus fazer-se 
homem, aquela amizade que fez com o gênero humano. Porque está claro que o beijo é sinal de paz e 
amizade grande entre duas pessoas.

 12. Quantas maneiras de paz existem, que o Senhor nos ajude a entender.

 Uma coisa quero dizer antes de ir adiante e – ao meu parecer – de notar (embora fosse melhor em 
outra ocasião, mas para que não se esqueça), que tenho por certo que haverá muitas pessoas que che-
gam ao Santíssimo Sacramento – e prega o Senhor que eu comente – com pecados mortais graves; e se 
ouvissem uma alma morta, por amor a seu Deus, dizer essas palavras, espantar-se-iam e veriam isso como 
grande afronta. Ao menos estou segura de que eles dirão isso, porque essas palavras, e outras semelhan-
tes, que estão nos Cânticos, foi o amor que disse; e como não têm esse amor, podem muito bem ler os 
Cânticos todos os dias e não se exercitarem em suas palavras; nem muito menos ousariam pronunciá-las, 
pois, verdadeiramente, ainda as ouvem com temor, uma vez que nelas há grande majestade.

 Fartas trazeis Vós, Senhor meu, no Santíssimo Sacramento; mas, como não têm fé viva, mas morta, 
esses tais Vos veem tão humilde, sob o pão, mas não faleis nada a eles, porque eles não merecem ouvir e, 
assim, atrevem-se tanto.

23. Durante o Concílio de Calcedônia, em 451, institui-se que em Cristo havia duas naturezas: totalmente humano e totalmente 
divino. Tal pensamento foi amplamente difundido na Igreja católica, chegando ao conhecimento de Santa Teresa. Cf. RAYMUN-
DO, 2015.
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 Así que estas palabras verdaderamente pondrían temor en sí, si estuviesen en sí quien las dice, 
tomada sola la letra; mas a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí, bien perdonaréis diga eso y más, 
aunque sea atrevimiento.

 Y, Señor mío, si significa paz y amistad, ¿por qué no os pedirán las almas la tengáis con ellas?; 
¿qué mejor cosa podemos pedir que lo que yo os pido, Señor mío, que me deis esta paz «con beso de 
vuestra boca»? 

Esta, hijas, es altísima petición, como después os diré.

  Assim, essas palavras colocariam algum temor em si, se, quem as dissesse, estivesse em si, toman-
do somente ao pé da letra; mas quem as tomou, Senhor, com seu amor, perdoáreis que diga isso e mais, 
embora seja atrevimento. 

 E, Senhor meu, se significa paz e amizade, por que as almas não pediriam, para que a tenham 
para si? O que podemos pedir de melhor do que o que eu vos peço, Senhor meu, que me deis esta paz 
“com o beijo de vossa boca”?

 Isso, filhas, é um alto pedido, como depois explicarei.
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