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Apresentação

Levei o Rosa na beira dos pássaros que fica no
meio da Ilha Linguística.
Rosa gostava muito de frases em que entrassem
pássaros.
E fez uma na hora:
A tarde está verde no olho das garças.
E completou com Job:
Sabedoria se tira das coisas que não existem.
A tarde verde no olho das garças não existia
mas era fonte do ser.
Era poesia.
Era o néctar do ser.
Rosa gostava muito do corpo fônico das palavras.
Veja a palavra bunda, Manoel
Ela tem um bonito corpo fônico além do
propriamente.
Apresentei-lhe a palavra gravanha.
Por instinto linguístico achou que gravanha seria
um lugar entrançado de espinhos e bem
emprenhado de filhotes de gravatá por baixo.
E era.
O que resta de grandeza para nós são os
desconheceres – completou.
Para enxergar as coisas sem feitio é preciso
não saber nada.
É preciso entrar em estado de árvore.
É preciso entrar em estado de palavra.
Só quem está em estado de palavra pode
enxergar as coisas sem feitio.
(Manoel de Barros)

É o transe ou a transa das palavras que nos levam a enxergar as coisas sem feitio. Modo de olhar
ativo, que se quer árvore e assim obrar a percepção – mote que explicita ou implicitamente circulou
entre os pesquisadores de nosso grupo de pesquisa, assim como dos demais colaboradores que se agregaram a nossas atividades este ano. Esse é um dos aspectos que se evidencia no conjunto de trabalhos
deste número de nossa revista, que congrega textos resultantes das trocas promovidas pelo II Seminários de Pesquisa e, ainda, artigos de colaboradores externos.
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O explorar as possibilidades de interlocução entre filosofia e literatura tem nos levado também
a essa Ilha Linguística, fronteira, ponto de encontro: às vezes gravanha, às vezes pássaros. Nesse flerte
entre literatura e filosofia, uma área abre-se ao olhar da outra, dão-se a ver, percebem-se nesse vertiginoso entreolharem-se. Também Benedito Nunes, em “Meu caminho na crítica”, vê o encontro das áreas
num traspasse de linguagem, ponto de intersecção, “entra o poético na filosofia e entra o filosófico na
poesia”, e conclui, “se, portanto, há traspasse, é porque, nesse nível, filosofia e poesia se encontram, se
correspondem, se atravessam, e mesmo assim continuam diferentes. Sem coincidirem, enriquecem-se
mutuamente” (2009, p. 27).
É justamente esse momento de traspasse que é flagrado por Carlota Ibertis em “prazeres e dores
da estátua”. Nesse caso, não é o entrar em estado de árvore, mas inversamente, é a ficção da estátua
que entra em estado de vida – tema recorrente na tradição ocidental – o meio de reflexão de Condillac
para apresentar as faculdades mentais como derivadas das sensações.
E afinal percebemos o que procuramos ou as coisas se dão a ver a nossos sentidos? Essas duas
vias são abordadas por Rodrigo Michell dos Santos Araujo em “Heidegger e Guimarães Rosa: mundo, espacialidade e poesia em dois contos de Corpo de baile”. Tanto em “Recado do morro” quanto em “Cara
de Bronze” as coisas sem feitio só são enxergadas por quem está em estado de palavra. Por um lado o
mundo que se manifesta: da boca do ermitão para a do louco, do bobo, da criança, do fanático, o recado
do morro precisará ainda do artista, o cantador, para alcançar seu destinatário. Inversamente, é o vaqueiro Grivo, a pedido, que vai buscar o quem das coisas, a poesia, para Cara de Bronze. Em Heidegger e
Rosa, poesia são os desconheceres, poesia é experimentação.
E a experiência literária, esse estado de palavra, Camille Dumoulié identifica no excesso: origem
da inspiração criativa, expressão da desmedida por meio de personagens excessivos. O literário, em seu
“Estética do excesso e o excesso da estética”, abre-se ao que a razão e o conhecimento lógico não podem abarcar.
Contrária ao excesso é a posição de Platão ao banir a poesia de sua república ideal. É sobre essa
questão, a defesa da moderação, que nos fala Felipe Silva em “Moderação e paidéia na cidade ideal:
Platão contraria a poesia na República?”.
Nada moderada é a relação erótica com a morte em poemas de Hilda Hilst, seu modo de experimentar, conhecer: sabedoria se tira das coisas que não existem. É sobre essa experiência extrema que
somos introduzidos em “Hilda Hilst ou por uma poética do desejo” de Márcia Fontes e Romero Venâncio,
em que o nada surge como destino e condenação da existência. Sim, para enxergar as coisas sem feitio
é preciso não saber nada.
Os modos de uso também muito nos falam sobre a maneira que o latim é percepcionado em
nossa cultura. Em “O latim na literatura brasileira: enfeitar, impressionar, ridicularizar”, José Amarante
Santos Sobrinho visita momentos de nossa literatura para flagrar esse uso social do latim. Trata-se de
uma pesquisa de fôlego e a seleção das ocorrências que discute desvelam esse lugar social do latim como
parâmetro de distinção social. Quando presente nos textos cômicos percebe-se a denúncia de uma falsa
erudição para causar boa impressão, já que saber latim era índice de distinção.
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Também é o humor, pela via grotesca, que entra no jogo de perspectivas de muitas obras de Quevedo. A linguagem não é só gravatás ou pássaros, é igualmente bunda. Esse mundo do baixo é discutido
por Leonor Demétrio da Silva em “O riso pícaro: entre a denúncia, a lição e a mera diversão”, em que
tanto o humor festivo quanto o desapiedado participam da configuração grotesca e cômica do mundo,
desvelando as fissuras na estrutura social de então.
É também Quevedo que inaugura nossa nova seção da revista, espaço para traduções de textos
literários e filosóficos, atendendo a uma das linhas de pesquisa de nosso grupo. Daí a opção pela edição
bilíngue – corpus para estudos tradutológicos. E não será o corpo fônico da bunda que Quevedo defende
em seu “Graças e desgraças do olho do cu”. A paródia do estilo filosófico é resgatada nesta tradução
anotada de Celso Cruz. Rosa viu beleza na bunda, Quevedo entreviu graça e também desgraças... Vale
conferir essa percepção grotesca do baixo, esse mundo empírico de nossos sensores.

Jacqueline Ramos
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Prazeres e dores da estátua: nota sobre aspectos
literários e filosóficos da ficção condillaciana

Carlota Ibertis
Filosofia/UFBA

RESUMO
No Tratado das sensações, Condillac se serve da ficção de uma estátua para defender que tanto ideias quanto
faculdades mentais derivam das sensações. O objetivo do artigo é apresentar essa ficção a partir de um trecho
do texto de Borges “Dos Animales metafísicos” de El libro de los seres imaginarios, que sintetiza o espírito do
texto condillaciano, salientando alguns aspectos literários do texto original como, por exemplo, a aproximação,
embora limitada, com a estátua de Pigmalião na versão de Ovídio e nas de Boureau-Deslandes e Rousseau bem
como os aspectos filosóficos para uma concepção da subjetividade em que o prazer funciona como princípio
do desenvolvimento mental.

Palavras-chave: Iluminismo. Prazer. Sensação.

A história de um ser inanimado que ganha vida é um fenômeno na cultura ocidental do qual
encontramos exemplos tão variados como o Golem da tradição hebraica, Galateia da tradição greco-romana, Pinóquio do século XIX e os robots da ciência ficção do XX. Em todas essas figuras está presente o
enigma do surgimento de vida na matéria que parece exercer fascínio na nossa tradição.
Dentre essas histórias, o mito de Pigmalião, recriado em Metamorfoses, explora não apenas a relação entre criatura e criador na peculiar perspectiva do desejo sensual pela própria obra, mas também
encerra vários motivos, desde a excelência da arte1, o ideal de beleza e de amor até o narcisismo do artista. Assim, o escultor solitário de Ovídio cinzela uma estátua com forma de mulher pela que se encanta.
Por seu desejo Vênus intervém dando-lhe vida. Predominantemente tátil, a descrição do momento em
que Pigmalião descobre que a sua estátua está viva é eloquente:
1. “A face era a de uma jovem autêntica, a qual tu julgarias/estar viva e que queria, não obtasse a timidez, mover-se./A tal
ponto a arte não se vê na arte!” (OVIDIO, X, 250-253).
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Ao voltar a casa, logo se abeira da estatueta da sua menina.
Debruçando-se sobre o leito, beijou-a: pareceu-lhe tépida!
De novo aproxima os lábios e toca-lhe nos seios com as mãos.
Ao ser tacteado, o marfim torna-se mole! A rigidez esvai-se,
e sob os dedos cede e molda-se, tal como a cera do Himeto
sob o sol amolece e, moldada pelos dedos, cede a mudar-se
em formas sem conta, tornando-se útil pelo próprio uso.
Enquanto se pasma, e se alegra na dúvida e receia enganar-se,
uma e outra vez o amante toca com as mãos nos seus desejos.
(OVIDIO, X, 280-289).

Pigmalião descobre que seu desejo foi atendido no contato do beijo, no toque das suas mãos nos
seios da estátua. À frieza esperada do mármore se contrapõe o calor do corpo vivo em que finalmente a
estátua é transformada.
Muitos séculos depois, no XVIII francês, essa trama ganha inúmeras e variadas versões2 ora como
ópera ou balé, ora como escultura e pintura, ora como drama lírico, constituindo um motivo recorrente
na época. Entretanto, antes do que um mito complexo ou estruturado – como Édipo ou Narciso – tratar-se-ia da expressão de um tema amplo, adequado para a reflexão (COULET, 2002, p. 30). Mas, o que ecoa
da trama ovideana a tantos séculos de distância?
O homem do XVIII é conhecido como o homem das Luzes ou, em termos kantianos, como o homem que tem a pretensão da maioridade e que, portanto, não ignora a inquietação própria desse tipo de
processo de independização intelectual e pessoal. Assim, se, por uma parte, ele esforça-se em dar uma
explicação racional da inquietação seja em termos de disposição da estrutura psicofísica, seja de algum
acontecimento histórico, seja de um anseio de felicidade; por outra, ele mesmo a promove pela postura
teórica:
Na ordem do conhecer, recusar com Locke as ideias inatas, é já “cortar as amarras com o
absoluto” [...] Na ordem do ser, o homem das luzes suprime progressivamente, em razão da
sua audácia, os apoios naturais ou sobrenaturais que sustentavam até lá as decisões humanas
(DEPRUN, 1979, p. 11)3.

Mais do que uma motivação, a inquietação deve ser considerada um efeito das Luzes (DEPRUN,
1979, p. 10): as questões concernentes à formação do indivíduo e seus conhecimentos, à consciência do
eu e suas relações com o outro, o mundo e Deus, bem como as relativas à educação, todas elas acarretam inquietação. Tais questões ganham expressão através de releituras do mito de Pigmalião. Dentre todos os textos produzidos, três se destacam pela riqueza de sentido: Pygmalion et la statue animée (1741)
2. Para um panorama amplo das variadas adaptações do mito na época das Luzes, cf. a antologia organizada e apresentada
por Henri Coulet: Pygmalions des Lumières, Paris, Desjonquères, 2002.
3. As citações dos textos em francês e espanhol traduzidos por nós vão acompanhadas em pé de página pelas versões originais nessas línguas. As citações do Tratado das sensações de Condillac são da edição em português de Denise Bottman. «Dans
l’ordre du connaître, refuser avec Locke les idées innées, c’est déjà «couper les amarres avec l’absolu» [...] Dans l’ordre de
l’être, l’homme des lumières s’ôte progressivement, en raison de son audace, les appuis naturels ou surnaturels qui étayaient
jusque-là les décisions humaines».
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de Boureau-Deslandes, Pygmalion, Scène Lyrique (1762) de Rousseau e Traité des sensations4 (1754) de
Condillac.

Pigmalião no Século XVIII: modalidades da inquietação
Na versão de Boureau-Deslandes, Pigmalião encontra inspiração para esculpir a estátua ao adormecer em um bosque consagrado a Vênus. No sonho, ela apresenta-se em toda a sua beleza, alentando
o artista a representá-la. Sob esse influxo, o mármore torna-se dócil e suas mãos executam a obra com
maestria. Feita à imagem da deusa sonhada, a beleza da estátua é percebida como promessa de amor e
prazeres ideais. Como em Ovídio, o escultor cai fascinado pela sua criatura. Tomado pelo anseio que ela
se torne viva, não se resigna a que não o faça, questionando: quem ou que comunica sentimento e pensamento? Se ele vive, respira, pensa, tem sentimentos, não poderia acontecer o mesmo com a estátua?
Afinal, tudo não depende de um pouco mais ou menos de movimento, de um “certo arranjo das partes”?
Não se trata sempre de matéria cujas diferentes modificações concorrem a formar o todo perfeito da
realidade? (BOUREAU-DESLANDES, 1741, p. 52-53).
Diferentemente do antigo, os textos setecentistas têm sua nuance filosófica explícita. Como observa Aurélia Gaillard, o mito antigo é atualizado pela questão filosófica da animação da matéria e todas
as reformulações tecidas sobre o conceito de corpo-máquina cartesiano (GAILLARD, 2003, p. 88). Em
especial, o texto de Boureau-Deslandes desenvolve teses acerca da materialidade e mortalidade da alma
na perspectiva sensualista. De acordo com o cenário mítico, a estátua se anima pelo “desejo violento do
escultor e a intervenção de uma divindade favorável”, mas a metamorfose da estátua cumpre-se gradativamente.
Ela começa por mover-se imperceptivelmente até alcançar o movimento completo, depois surge
o pensamento para, finalmente, atingir consciência de si e do outro. Trata-se de evidenciar a “despetrificação” enquanto processo com dinâmica própria. Nesse, a consciência não é despertada por qualquer
experiência, mas apenas pelo prazer erótico. Gaillard (2003, p. 90) salienta a “sequência libertina” em
que a estátua, uma vez satisfeita, convida seu amante a “repetir-se”, atribuindo ao prazer erótico significado de experiência ao mesmo tempo lúdica e pedagógica:
Parecia que as comoções reiteradas desta espécie de prazer aumentavam, por assim dizer, e
aperfeiçoavam sua alma.
No presente, ela dizia, não posso duvidar de que eu viva. O que você chama de prazer acaba de
convencer-me de meu ser, e de persuadir-me de sua realidade. Eu vivo, pois estou embriagada
disso (BOUREAU-DESLANDES, 1741, p. 56)5.

4. Doravante TS.
5. «Il sembloit que les secousses reitérées de cette spèce augmentoient, pour ainsi parler, et aperfeiçoient son ame. A présent,
disoit- elle, je ne puis douter que je ne vive. Ce que vous appellez plaisir acheve de me convaincre de mon être et de me persuader sa réalité. Je vis certainement puisque j’en suis enyvrée». Respeitamos a ortografia francesa do século XVIII.
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Coulet destaca o tono peculiar do texto de Boureau-Deslandes com o que sugere um erotismo
vivo, com que se refere à beleza da mulher e com que valoriza o sabor do vinho e o conforto de uma sala.
Todos meios, por uma parte, de transmitir discretamente uma filosofia não-conformista, mas por outra,
de postular a voluptuosidade como finalidade suprema da existência humana (COULET, 2002, p. 15).
Já o Pigmalião de Rousseau é uma cena lírica, ou seja, um texto para ser declamado alternadamente com música, que se caracteriza pela “sua brevidade e seu lirismo exclamativo de uma densidade
extrema” (COULET, 2002, p. 22). Como nas outras atualizações do mito, Pigmalião apaixona-se perdidamente pela sua criatura:
Que Pigmalião morra para viver em Galateia!...Que digo eu, oh céus! Se eu fosse ela, eu não a
veria, eu não seria aquele que a ama. Não, que minha Galateia viva, e que eu não seja ela. Que
eu seja sempre um outro, para querer sempre ser ela, para vê-la, para amá-la, para ser amado
por ela!... (ROUSSEAU, 1762, p.196-197)6.

Ao mito que em certas recriações simboliza o desejo egoísta de possessão do outro, Rousseau dá
um alcance metafísico e o faz simbolizar a relação ontológica entre o eu, o outro e a divindade (COULET,
2002, p. 24). É justamente pelo amor duma outra consciência que a consciência da estátua é aprofundada:
Sim, querido e encantador objeto, sim, digna obra de arte de minhas mãos, de meu coração e
dos deuses; es tu, es apenas tu; eu te dei todo meu ser; eu não viverei senão por ti (ROUSSEAU,
1762, p. 198)7.

Pigmalião doravante não vive senão por ela para desejar sempre ser ela; porém, sem ser ela, pois
não sê-lo é a condição para poder fruir dela. A alteridade é entendida por Rousseau como o fundamento
da relação entre os dois personagens ainda que profundamente inquietante.

A estátua de Condillac
Embora com pontos de coincidência, o caso do texto de Condillac é diferente do de Boureau-Deslandes e do de Rousseau tanto em conteúdo quanto em forma. O TS é um texto filosófico que se
vale de uma ficção e não uma ficção que apresenta questões filosóficas. Em primeiro lugar, como seu
título indica, trata-se de um texto não-ficcional, sistemático e argumentativo que propõe uma sorte de
experimento mental acorde com as necessidades expositivas do método analítico e genético ao mesmo
tempo. Em segundo lugar, já não mais se trata da relação da estátua com o seu criador, mas da gênese
de ideias e de capacidades mentais da estátua a partir do momento que ela tem as primeiras sensações.
6. «Ah! Que Pigmalion meure pour vivre dans Galathée!... Que dis-je ô ciel! Si j’étais elle, je ne la verrais pas, je ne serais pas
celui qui l’aime. Non, que ma Galathée vive et que je ne sois pas elle. Que je sois toujours un autre, pour vouloir toujours être
elle, pour la voir, pour l’aimer, pour en être aimé!...».
7. «Oui, cher et charmant objet, oui, digne chef d’oeuvre de mês mains, de mon coeur et des dieux; c’est toi, c’est toi seule; je
t’ai donné tout mon être; je ne vivrai plus que par toi».
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Desse modo, a metamorfose da estátua visa evidenciar que todo o âmbito mental – incluído nisso todos
os conhecimentos, mas também as faculdades mentais – nasce exclusivamente de transformações das
sensações. Para tanto, o autor convida o leitor a acompanhar as vicissitudes da origem da mente da estátua, concebida como inicialmente uma folha em branco: “Se nós lhe apresentarmos uma rosa, ela será
para nós uma estátua que cheira uma rosa; mas, para si, ela não será senão o próprio odor dessa flor”
(CONDILLAC, 1993, p. 63).
Compreender a natureza de nossos conhecimentos e faculdades implica em acompanhar passo
a passo a sua formação na estátua, organizada interiormente como ser humano, mas revestida em mármore8. Trata-se de uma exigência sobre a qual o filósofo logo adverte:
Aviso, pois, que é muito importante colocar-se exatamente no lugar da estátua que iremos
observar. É preciso começar a existir com ela, ter apenas um sentido quando ela tem somente
um; adquirir apenas as idéias que ela adquire; contrair apenas os hábitos que ela contrai:
numa palavra, é preciso ser o que ela é. Ela julgará as coisas como nós tão-somente quando
supusermo-nos privados de tudo o que lhe falta (CONDILLAC, 1993, p. 27).

Entretanto, ler o TS requer, de parte do leitor, não apenas adotar o ponto de vista da estátua,
mas assumir alternadamente a vivência da própria estátua e a perspectiva de um observador exterior.
No Livro dos seres imaginários, Borges sintetiza o espírito da ficção de Condillac:
O problema da origem das ideias acrescenta duas curiosas criaturas à zoologia fantástica. Uma
foi imaginada ao mediar o século XVIII; a outra, um século depois. A primeira é a estátua sensível
de Condillac. Descartes professou a doutrina das ideias inatas; Etienne Bonnot de Condillac,
para refutá-lo, imaginou uma estátua de mármore, organizada e conformada como o corpo do
homem, e habitação de uma alma que nunca tivesse percebido ou pensado. Condillac começa
por conferir um só sentido à estátua: o olfativo, quiçá o menos complexo de todos. Um cheiro
a jasmim é o princípio da biografia da estátua; por um instante, não terá senão esse cheiro no
universo, melhor dizendo, esse cheiro será o universo, que, um instante depois, será cheiro
de rosa, e depois a cravo. Que na consciência da estátua haja um cheiro único, e já teremos a
atenção; que perdure um cheiro quando tenha cessado o estímulo, e teremos a memória; que
uma impressão atual e uma do passado ocupem a atenção da estátua, e teremos a comparação;
que a estátua perceba analogias e diferenças, e teremos o juízo; que a comparação e o juízo
ocorram novamente, e teremos a reflexão; que uma recordação agradável seja mais vívida
que uma impressão desagradável, e teremos a imaginação. Engendradas das faculdades do
entendimento, as faculdades da vontade surgirão depois: amor e ódio (atração e aversão),
esperança e medo. A consciência de ter atravessado muitos estados dará à estátua a noção
abstrata de número; a de ser cheiro a cravo e ter sido cheiro de jasmim, a noção do eu. O autor
conferirá depois a seu homem hipotético a audição, o gosto, a visão e por fim o tato. Este último
sentido lhe revelará que existe o espaço e que no espaço, ele está em um corpo, os sons, os
cheiros e as cores tinham lhe parecido, antes dessa etapa, simples variações ou modificações de
sua consciência (BORGES e GUERRERO, p. 8)9.
8. Deve-se entender a proposta de explicação genética a serviço da qual se encontra a ficção da estátua do TS como uma
necessidade derivada da concepção metodológica analítica de Condillac (CHARRAK, 2003, p. 22).
9. «El problema del origen de las ideas agrega dos curiosas criaturas a la zoología fantástica. Una fue imaginada al promediar el siglo XVIII; la otra, un siglo después. La primera es la estatua sensible de Condillac. Descartes profesó la doctrina de las
ideas innatas; Etienne Bonmot de Condillac, para refutarlo, imaginó una estatua de mármol, organizada y conformada como
el cuerpo de un hombre, y habitación de un alma que nunca hubiera percibido o pensado. Condillac empieza por conferir un
solo sentido a la estatua: el olfativo, quizá el menos complejo de todos. Un olor a jazmín es el principio de la biografía de la
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Na descrição da “zoologia fantástica”10, Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero inserem a estátua
de Condillac na categoria de “animal metafísico” que também chamam, em ordem ao sentido da analogia, de “homem hipotético”.
O recurso literário da estátua que ganha vida obedece a uma rede de razões e de circunstâncias.
Por uma parte, em sua obra Ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos, tendo esclarecido na
Introdução que não pretende examinar a natureza humana, mas as operações mentais do homem após
o pecado original, Condillac alude à hipótese de um homem sem nenhuma experiência, nem ideia:

Consideremos um homem no primeiro momento de sua existência; sua alma experimenta
primeiramente diferentes sensações, tal como a luz, as cores, a dor, o prazer, o movimento, o
repouso: eis seus primeiros pensamentos.
Sigamo-lo nos momentos em que ele começa a refletir sobre o que as sensações ocasionam
nele, e nós o veremos formar-se das ideias das diferentes operações da sua alma; tais como
perceber, imaginar: eis seus segundos pensamentos (CONDILLAC, 2014, p. 70)11.

O filósofo não visa uma explicação da essência humana tal como Deus a possa ter criado12, mas a
explicação da gênese das operações mentais pós “saída do paraíso”, em outras palavras, enquanto dependentes das sensações e, em última instância, ligadas em sua origem ao corpo. Nesse sentido, parece
prudente fazer uso de um motivo antigo da tradição greco-romana renovado à época, ao invés de fazer
referência à figura bíblica de Adão.
Por outra parte, examinar separadamente a correlação entre sensações de diferentes tipos e as
ideias que dessas derivam já se encontrava, ainda que de forma germinal, tanto em Diderot como em
Buffon. Em função disso, a publicação do TS desperta certa polêmica quando o TS é publicado13. Uma
estatua; por un instante, no habrá sino ese olor en el universo, mejor dicho, ese olor será el universo, que, un instante después,
será olor a rosa, y después a clavel. Que en la conciencia de la estatua haya un olor único, y ya tendremos la atención; que
perdure un olor cuando haya cesado el estímulo, y tendremos la memoria; que una impresión actual y una del pasado ocupen
la atención de la estatua, y tendremos la comparación; que la estatua perciba analogías y diferencias, y tendremos el juicio;
que la comparación y el juicio ocurran de nuevo, y tendremos la reflexión; que un recuerdo agradable sea más vívido que una
impresión desagradable, y tendremos la imaginación. Engendradas las facultades del entendimiento, las facultades de la voluntad surgirán después: amor y odio (atracción y aversión), esperanza y miedo. La conciencia de haber atravesado muchos
estados dará a la estatua la noción abstracta de número; la de ser olor a clavel y haber sido olor a jazmín, la noción del yo.
El autor conferirá después a su hombre hipotético la audición, la gustación, la visión y por fin el tacto. Este último sentido le
revelará que existe el espacio y que en el espacio, él está en un cuerpo, los sonidos, los olores y los colores le habían parecido,
antes de esa etapa, simples variaciones o modificaciones de su conciencia».
10. A primeira edição deste livro, escrito por Jorge Luis Borges com a colaboração de Margarita Guerrero, apareceu com o
título de Manual de Zoologia Fantástica (Fondo de Cultura Económica, México, 1957).
11. «Considérons um homme au premier moment de son existence; son âme éprouve d’abord différentes sensations, telle
que la lumière, les couleurs, la douleur, le plaisir, le mouvement, le repos: voilà ses premières pensées. / Suivons-le dans les
moments où il commence à réfléchir sur ce que les sensations occasionnent en lui, et nous le verrons se former des idées des
différentes opérations de son âme; telles qu’apercevoir, imaginer: voilà ses secondes pensées».
12. Esclarecimento que pode entender-se como meio de resguardo perante possíveis acusações de querer substituir a criação divina do ser humano pela sua gênese sensualista (Cf. Malherbe, Op. Cit., p. 14-15).
13. Para uma descrição completa da controvérsia da estátua, cf. QUARFOOD, Condillac, la statue et l’enfant: philosophie et
pédagogie au siècle des Lumières, capítulo I.
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delas o acusa de ter plagiado Diderot quem na Carta sobre surdos e mudos de 1751, sugere a personificação de cada sentido permitindo a análise da contribuição ao conhecimento de cada um por separado.
Outra, de ter plagiado a História da Natureza (1749) em que Buffon descreve o acordar do espírito da
subjetividade total à consciência do mundo exterior pela aquisição das diversas sensações, acentuando
o papel das experiências táteis nesse processo.
Christine Quarfood (2002, p. 27), minimiza o valor de tais críticas uma vez que Condillac afirma
explicitamente no Prefácio14 do TS que a ficção, tanto no que diz respeito à separação dos sentidos
quanto ao recurso da figura da estátua, teria sido sugerida por Elisabeth Ferrand com cuja colaboração
esboçara a obra. O que, a nosso entender, não seria incompatível com ter tido conhecimento das ideias
desses autores. Em todo caso, no que concerne à estátua – e ainda que sem referência a Pigmalião –, é
evidente que se trata de um motivo próprio do espírito de época.
Quanto à coincidência ou não com as teses de Boureau-Deslandes e de Rousseau, certamente,
o pensamento condillaciano defende um empirismo radical que pode ser caracterizado de sensualista.
Contudo, em relação ao primeiro, a sua filosofia – a pesar de críticas de coetâneos seus nesse sentido –
nem pode ser qualificada de materialista, nem afirma que seja o prazer sensual a finalidade suprema do
homem ainda que atribua ao prazer estatuto de princípio regulador do desenvolvimento da vida mental.
Nesse sentido, Monzani salienta a reviravolta provocada por Condillac ao estabelecer o prazer como fato
fundamental: o volitivo ganha, então, predomínio sobre o cognitivo na economia mental (2011, p. 251).
Sobre isso voltaremos mais adiante.
No que diz respeito a Rousseau, fica manifesta a inspiração no texto condillaciano da passagem
em que a estátua percorrendo com a mão seu próprio corpo reproduz a fala da estátua do TS e diz: “Sou
eu, sou eu” e quando toca o corpo de Pigmalião: “Isso não é eu”. Uma fórmula singela que sintetiza toda
a questão da origem da consciência de si que na cena lírica é desencadeada pela consciência e relação
amorosa com outrem enquanto que no tratado de Condillac surge por oposição às coisas. Note-se que
nos três autores o tato tem um papel preeminente.

Prazeres e dores da estátua no TS
No TS é o prazer que põe a estátua em movimento na procura das sensações associadas ou para
fugir das que são ocasião de dor:
14. “Ela [Mlle. Ferrand] sentiu a necessidade de considerar separadamente nossos sentidos, de distinguir com precisão as
ideias que devemos a cada um deles, e de observar os progressos com que se instruíam, e como se prestam auxílios mútuos.
[...] Para cumprir esse objetivo, imaginamos uma estátua organizada interiormente como nós, e animada de um espírito privado de qualquer espécie de ideias. Supusemos ainda que seu exterior, inteiramente de mármore, não lhe permitiria o uso de
nenhum de seus sentidos, e reservamo-nos a liberdade de abri-los a nosso alvitre às diferentes impressões de que são suscetíveis. [...] Se ela tivesse pessoalmente tomado a pena, esta obra provaria melhor seus talentos” (CONDILLAC, 2003, p. 56-57).

13

A Palo Seco

Ano 6, n. 6, 2014
Gozar e sofrer compõem, um após outro, minha existência; e pela sucessão de minhas maneiras
de ser, percebo que tenho duração. Assim, era preciso que esse eu variasse a cada momento,
com o risco de ser trocado por um outro que me era doloroso. [...] Quanto mais comparo
minhas maneiras de ser, mais sensível é-me o gozo ou o sofrimento. O prazer e a dor continuam
a disputar minha atenção: ambos desenvolvem todas as minhas faculdades; formo hábitos
apenas porque obedeço a eles, e não vivo senão para desejar ou temer (CONDILLAC, 1993, p.
235).

De início a experiência restringe-se a meras sensações e lembranças dessas enquanto modificações do próprio ser, ou seja, sem referência a objetos. Trata-se de recuperar sensações agradáveis já
vivenciadas ou de evitar sensações desagradáveis presentes enquanto estados mentais ou modos de ser
da estátua. A função representacional e a experiência de realidade exterior dependem da sensação tátil
e o movimento. Assim, uma vez constituída a objetividade, o princípio de prazer\dor orienta o pensamento e a ação na busca de objetos prazerosos e no afastamento dos desprazerosos.
A partir daí, o gozo não mais se limita às ideias representadas pela imaginação; ele se estende
ao exterior, a todos os objetos que estão ao alcance; e os desejos, ao invés de concentrar
nossa estátua em suas maneiras de ser, como acontecia com os outros sentidos, arrastam-na
continuamente para fora de si (CONDILLAC, 1993, p. 130).

De início, o prazer diz respeito à imaginação: é porque a sensação foi prazerosa que é desejada
sua recuperação; posteriormente, o prazer concerne à realidade: é porque o objeto causa prazer que é
apetecível. Por conseguinte, os objetos com os que a estátua lida são bons ou maus, belos ou feios segundo o prazer ou desprazer que provoquem. De modo que o princípio de prazer/dor baliza e promove
toda conduta:
Sem o prazer, nossa estátua nunca teria a vontade de se mover; sem a dor, ela se locomoveria
com segurança e inevitavelmente morreria. É preciso, pois, que ela esteja sempre exposta a
sensações agradáveis ou desagradáveis. Tal é o princípio e a regra de todos seus movimentos.
O prazer a liga a esses objetos, impele-a a lhes dar toda a atenção de que é capaz e a formar
sobre eles idéias mais exatas. A dor a afasta de tudo o que pode prejudicá-la, torna-a ainda mais
sensível ao prazer, leva-a a adotar os meios de gozá-lo sem risco e lhe dá lições de habilidade;
numa palavra, o prazer e a dor são seus únicos mestres (CONDILLAC, 1993, p. 134).

Entretanto, à medida que as experiências aumentam, a expectativa de novos prazeres também
aumenta o que leva à curiosidade por novas buscas, novos lugares, diversificando e tornando cada vez
mais complexo o conjunto de experiências e ideias sobre cada vez maior número de objetos do mundo.
Para cada necessidade passa-se a ter mais de um objeto que a satisfaz cuja comparação gera preferências as quais por sua vez criam hábitos progressivamente mais afastados do estritamente necessário em
termos naturais. Condillac descreve isso mediante o exemplo dos alimentos:
Assim, logo ela mescla juízos ao prazer que sente ao comê-los. Se não os mesclasse, comeria
apenas para se alimentar. Mas o juízo é bom, é excelente, é melhor do que qualquer outro,
converte em necessidade a sensação que pode ser produzida por um fruto. Então, o que basta
para alimentá-la já não basta a seu prazer. Há nela duas necessidades, uma causada pela falta
de alimento, a outra pela falta de um sabor que merece preferência; esta última é uma fome
que a engana vez por outra, levando-a a comer mais do que necessário (CONDILLAC, 1993, p.
216) (grifos do autor).
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Com a comparação entre graus de prazer nasce um novo tipo de necessidade decorrente da preferência do objeto mais prazeroso de modo que não mais se trata de uma necessidade básica, mas de
desejos específicos e derivados. O ponto sobre o qual adverte Condillac é que, ultrapassadas as amarras
do naturalmente necessário, os limites afrouxam-se. Decorrente disso, o excesso banaliza a sensação
agradável que inicialmente produzia um objeto, provocando uma frustração que exacerba o desejo em
busca dum prazer que já não é mais de seu feitio. Assim, os excessos são extravios d’algum hábito contraído sobre a base da preferência e da expectativa de recuperar um prazer “incessantemente relembrado pela imaginação, e que sempre lhe escapa” (CONDILLAC, 1993, p. 217).
Nessa configuração, a natureza reserva à dor o papel de refrear excessos, que poderiam levar a
ruína. A dor adverte que a finalidade do prazer não é apenas a felicidade momentânea, mas também
garantir o uso de suas faculdades (em última instância sua conservação, mas ainda isso é desconhecido
para a estátua):
Assim é que, vendo ao mesmo tempo o prazer e o perigo em preferir os frutos mais amados,
ela aprenderá a se alimentar com mais critério e, encontrando mais obstáculos para satisfazer
seus desejos, ficará exposta a necessidades maiores: pois não basta que ela atenda à inquietude
causada pela necessidade de alimento; é preciso ainda que aplaque a inquietude provocada
pela privação de um prazer, e que a aplaque sem riscos (CONDILLAC, 1993, p. 217).

Com isso completar-se-ia a constituição do princípio de prazer\dor como reguladores do pensamento e da ação, segundo o TS. Note-se que se num primeiro momento os desejos de objetos prazerosos
encontram-se em harmonia com o que naturalmente convém à conservação, num segundo momento,
quando seguir o prazer deixa de ser garantia indubitável de bem-estar, a dor adquire o papel decisivo de
alertar acerca dos perigos, introduzindo a necessidade da deliberação prévia ao agir.
À diferença dos animais, o homem é capaz de adiar por médio de deliberação a obtenção imediata e direta de prazer no caso de que esta acarrete alguma ameaça ou prejuízo para o indivíduo. Em
síntese, o assim chamado “princípio de prazer e dor” sofre uma modificação – não explicitamente desenvolvida no Tratado das sensações, nem na Dissertação sobre a liberdade. Com efeito, não mais se
trata de perseguir cegamente sensações aprazíveis, mas de buscar, com base no cálculo prudencial, a
experiência mais prazerosa possível.
Na primeira formulação, o princípio de prazer indica a regulação natural e imediata da busca pelo
que se apresenta como prazeroso. No TS, podemos discernir dois momentos fundamentais da sua gênese: no primeiro, o princípio define-se em termos de modos de ser ou estados mentais. Ou seja, obedecer
ao princípio de prazer consiste em recuperar na memória ou na imaginação sensações sentidas como
agradáveis. Já no segundo momento, o princípio pressupõe a experiência da realidade: o fim visado não
mais se circunscreve ao mental\anímico, mas alcança as coisas e os corpos do mundo.
Na sua segunda formulação, o princípio implica uma regulação refletida – não mais natural e
imediata − cujo télos continua sendo a obtenção de prazer, mas, que, pela diversificação de possíveis
objetos de satisfação, requer equacionar circunstâncias, intensidades e riscos. Se na primeira formula-
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ção se trata de um princípio compartilhado com os outros animais, na segunda, o princípio passa a reger
exclusivamente a vida do homem.
A abordagem condillaciana do prazer e da dor como princípios da vida mental, implica na retomada crítica do tema da “uneassiness”15 em Locke. Segundo Condillac, o filósofo inglês teria confundido
inquietude ou mal-estar com o desejo provocado por esses. Assim, a dor gera o mal-estar cujo grau máximo é a inquietude que atiça em grau máximo o desejo (CONDILLAC, 1993, p. 38). A tese de Condillac
pode ser formulada como segue:
Originalmente a necessidade nada mais é que o estado consequente do de mal-estar e pode ter
variações quantitativas. Mais tarde, quando, pela experiência, a estátua aprendeu qual o objeto
que satisfaz a necessidade – eliminando o mal-estar – por extensão, usa-se o termo necessidade
referindo-se aos próprios objetos que a satisfazem. Mas, com precisão, esse último fenômeno
refere-se ao desejo que é a necessidade já ligada à representação de objeto que a satisfaz e que
induz à ação (MONZANI, 2011, p. 242).

Essa concepção de Condillac dá lugar a duas interpretações gerais do seu pensamento diametralmente opostas. A primeira, sustentada por Cassirer enxerga em Condillac o primeiro representante da
posição voluntarista que desemboca em Schopenhauer bem como um proto-pragmatista: a vontade determina a representação, ou seja, a vida cognitiva (CASSIRER, 1992, p. 147). Ao contrário, a interpretação
intelectualista, defendida por Deprun afirma que Condillac subordina a vontade à representação mental
do objeto que satisfaz a necessidade (DEPRUN, 1979, p. 200), pois o desejo nasce do mal-estar e este é a
ausência de um objeto julgado agradável. Assim, seria o juízo, portanto, o âmbito representacional que
é primordial, ou seja, a vontade causada pela representação.
Em torno dessa polêmica, Monzani distingue dois níveis: um primeiro acorde com a ordem genética, o mal-estar é originário enquanto que o desejo é constituído pela experiência. O que está de acordo
com o primado do prazer e a dor para a constituição do desejo. Todavia, um segundo nível supõe uma
mudança de perspectiva:
Mas, se considerarmos, agora, a questão num segundo nível, supondo-se já instaurado o circuito
da necessidade e do desejo, quer dizer, que já tenha havido a ligação ao campo representacional
adequado, então, e só aí então, a representação do objeto passa a funcionar como o pólo que
aciona tanto a necessidade quanto o desejo. A constituição completa do circuito como algo
teleologicamente orientado é simultânea à introdução do campo representacional como aquilo
que agora exerce o primado. Mas, o importante é não esquecer que esse campo é construído e
derivado. Ele superpõe-se a um solo mais originário onde o campo representacional é instaurado
e não instaurador (MONZANI, 2011, p. 244-245).

Nesse sentido, observa Monzani, a solução de Cassirer apresenta-se como mais próxima da intenção última de Condillac.

15. “Uneassiness” é o termo utilizado por Locke e traduzido ora por inquietude, ora por mal-estar ou desconforto. A polivalência abre uma série de dificuldades quando se trata de especificar a noção em Locke e/ou distingui-la da inquietude de
Malebranche (MONZANI, 2011, p. 245).
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Para finalizar, gostaríamos de mencionar o horizonte interpretativo sobre o qual Monzani salienta a reviravolta conceitual operada por Condillac em torno da subjetividade. Segundo o autor, um dos
pressupostos da filosofia clássica é o da preexistência do objeto em direção ao qual o sujeito tende ou se
afasta naturalmente. Esse objeto é o bem (ou o mal) do qual o sujeito se aproxima ou afasta. O objeto
é apetecível por ele mesmo, ou seja, ele é apetecível por suas qualidades intrínsecas; preexistente e independente, ele é conhecido e, portanto, amado e desejado. Assim, o conhecimento precede à volição.
Em conseqüência, a verdadeira natureza da alma está na sua faculdade representativa e a volitiva lhe
está subordinada. “O pensamento não só constitui a essência da alma como também dirige e orienta as
paixões” (MONZANI, 1993, p. 21).
Ao contrário, como acima mencionado, desde o Tratado das sensações, toda a vida mental está
subordinada ao princípio de prazer e dor. Assim, a vida prática e a vontade ganham preeminência sobre
a cognitiva esboçando uma concepção de subjetividade que chega até hoje. Do estado natural de inocência, em que todo o prazeroso é bom, há uma progressiva perda dessa harmonia originária. Doravante, o que dá prazer pode ser prejudicial e, por isso, prazer e dor conjuntamente regem a vida, adquirindo
novas nuanças.
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RESUMO
Este artigo investiga em dois contos de Corpo de Baile, de João Guimarães Rosa, “O recado do morro” e “Cara-de-Bronze” – ambos pertencentes ao volume No Urubuquaquá, no Pinhém (1969) – o problema do mundo, da
espacialidade e o lugar da poesia no horizonte da ontologia fundamental do filósofo alemão Martin Heidegger.
A investigação divide-se em duas partes: (i) a partir da obra capital Ser e tempo (2011a) e de algumas preleções
de 1928 a 1930, como também da década de 1950, trazer para o centro do espaço intervalar entre filosofia e
literatura os conceitos de mundo e espaço de Heidegger, bem como a ligação ontológica do ser-aí com a espacialidade – essa própria etapa da investigação justifica ela mesma a sua contribuição para a teoria e crítica
literárias, no que concerne a uma teoria do espaço; (ii) examinar o lugar da poesia nos contos: seu efeito (primeiro conto) e sua essência (segundo conto). Neste segundo momento, ao nos apropriarmos de um Heidegger
tardio interessado na questão da arte, especialmente na poesia de Hölderlin, sublinhamos o caráter essencial
da poesia, para o pensador alemão: fundação (do ser), abertura do mundo, deixar-habitar. Nosso argumento é
que entre Heidegger e Guimarães Rosa, o que está em jogo nos contos selecionados é a compreensão da poesia como experiência. Entre o pensador da Floresta Negra e o autor mineiro consolidamos o encontro poesia e
mundo, poesia e experiência.

Palavras-chave: Heidegger. Guimarães Rosa. Mundo. Espaço.

A poesia é entrar no ser.
(Octavio Paz, Signos em Rotação, 2009, p. 50)

1. Introdução
Por que investigar o “mundo” no corpus selecionado? O que entendemos por mundo? Como se
dá a relação entre mundo, espacialidade e poesia nos contos de Rosa? Primeiro, deveremos apontar
para a própria escolha e necessidade de diálogo dos textos literários em questão com a filosofia heideggeriana. Segundo, vale dizer, que não se trata de uma escolha arbitrária. Quando dizemos escolha
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e necessidade, já está previamente dada a possibilidade não só do diálogo filosofia/literatura, mas a
possibilidade de diálogo com um filósofo que conduziu de maneira peculiar tal diálogo. Martin Heidegger, na história da filosofia, não foi o primeiro e nem será o último filósofo a propor um encontro entre
os campos discursivos. O que classificamos de modo peculiar é o “como” de Heidegger ter operado o
diálogo, “pondo-a no centro da questão fundamental do ser”, como nos diz o crítico literário e filósofo
paraense Benedito Nunes (1993, p. 82). Se Heidegger, em seus textos tardios – e que muitos insistem em
classificar de “segundo Heidegger” – põe a poesia no centro de sua ontologia fundamental, certamente
o pensador alemão “singulariza” a aproximação compreensiva com a poesia de modo distanciado de
outros filósofos. Perguntamos agora: como se dará a nossa aproximação compreensiva? Respondemos
por duas vias: (i) por aproximação compreensiva entendemos um encontro sem hierarquizações, sem
relações antipodais. Nosso encontro com a filosofia é possível a partir do trabalho crítico de Benedito
Nunes, isto é, a partir daquilo que ele chama de possibilidade de aprendizado1 entre filosofia e literatura.
Ou ainda: a transa entre ambas2. (ii) Operamos em dois movimentos: primeiro, na própria analítica existencial do Dasein nos apropriaremos de conceitos como mundo e espacialidade do Dasein (conto “O recado do morro”); segundo, valemo-nos de duas preleções de Heidegger da década de 1950, “Construir,
Habitar, Pensar” e “... Poeticamente o homem habita...”, para abrirmos diálogo com o poético (conto
“Cara-de-Bronze”).
Em nosso itinerário na tessitura da escritura rosiana, falamos de um espaço “sertão” que é propriamente o mundo – aliás, vale dizer en passant que adentrar na imensidão da obra de João Guimarães
Rosa não é tarefa fácil justamente por suas muitas possibilidades, caminhos, rotas, labirintos, direções;
as paragens são muitas. Quanto à obra rosiana, duas citações nos interessa para este momento preambular. A primeira de Roberto Schwarz (1991, p. 389): o espaço rosiano, no coração da linguagem, vai “da
realidade para o fantástico, do mínimo para o imenso”. Já Benedito Nunes (2006, p. 237, grifo nosso),
abrindo a obra de Rosa para a filosofia, nos diz: “do tecido poético de sua prosa afloram os diferentes
conceitos filosóficos ou parafilosóficos, sempre pertencentes a troncos do pensamento metafísico (...)”.
Este é o espaço literário rosiano que nos interessa: um espaço em que a palavra narrativa se investe de
palavra poética; um espaço que também é hospitalidade – e não é a própria obra literária um espaço
privilegiado para a hospitalidade?
Quanto à Martin Heidegger, ocorre de seu nome ser ora associado ao “filósofo do ser”, ora à
caricatura de filósofo que compactuou com o nazismo, imposta na maioria das vezes por espíritos que
sequer conhecem sua obra. Não é de nosso interesse reavivar tal debate3 em torno das escolhas políticas de Heidegger e dos caminhos que o levaram ao nacional-socialismo alemão. Basta seguir Benedito
Nunes, quando chama atenção para o perigo de comprometer o valor filosófico de uma obra tão seminal como é a de Heidegger. Também não será de nosso interesse elaborar uma exposição daquilo que

1. Cf. Hermenêutica e Poesia, capítulo I (1999, p. 15).
2. Cf. Ensaios Filosóficos, ensaio “Poesia e filosofia: uma transa”, onde Benedito Nunes fala da “relação transacional” (2010,
p. 12).
3. Sobre a publicação e repercussão de Heidegger et le nazisme, de Victor Farias, que abriu os tribunais para o julgamento
da filosofia de Heidegger, vale conferir o ensaio “Variações de um tema: o nazismo de Heidegger”, de Benedito Nunes (in:
No tempo do niilismo e outros ensaios, 1993, p. 22-43), e a obra Heidegger réu: um ensaio sobre a periculosidade da filosofia
(1990), de Zeljko Loparic, um exame atencioso da obra de Heidegger contra os argumentos frágeis de Victor Farias.
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é nuclear na filosofia heideggeriana, a questão do sentido do ser, que, esquecida, levou Heidegger a
investigações históricas, a uma revisitação do ser primeiro em Aristóteles, como natureza determinada,
quer dizer, retomada da ontologia tradicional para seu projeto de “destruição” da tradição ontológica
para a reelaboração da questão do ser, como dito no § 6 de sua obra capital, Ser e tempo (2011). Nosso
argumento é de que, entre Heidegger e Guimarães Rosa, o que está em jogo nos contos selecionados é a
compreensão da poesia como experiência. Poesia e experiência, mas também poesia e mundo. Ou como
diz Marco Casanova em recente trabalho, Eternidade frágil (2013, p. 168): a poesia não só como voz de
uma época, mas também como um “campo de temporalização do tempo do mundo”, ou ainda, “campo
de temporalização do mundo do tempo”. Nos contos, a poesia opera por um duplo movimento: primeiro, a palavra (cantada) que vai até o personagem Pedro Orósio, em “O recado do morro”; segundo, a
palavra (poética) que é trazida para o personagem Cara-de-Bronze. Afinal, é propenso que esse duplo
movimento da poesia em nosso corpus nos leve à seguinte passagem de Benedito Nunes em Passagem
para o poético (1992, p. 278): “Tudo começa e termina na linguagem, o tópos por excelência do ser”.

2. Quando poeticamente o bando viaja
2.1 Mundo e espaço segundo Pedro Orósio e Alquiste
O conto “O recado do morro” narra uma viagem em dois momentos, ou uma “dupla viagem que
é uma só” (WISNIK, 1998, p. 161), a qual o enxadeiro Pedro Orósio é o guia de uma comitiva de três patrões e homens de poder: o estrangeiro Alquiste, ou Olquiste, observador, com seus óculos de grossas
lentes e sempre com o caderninho na mão tomando nota de tudo que há no sertão em sua volta (não por
menos nos remetemos à própria imagem do autor, o que poderia fazer do personagem um alter ego); o
frade loiro frei Sinfrão, sempre acompanhado de seu breviário; e o fazendeiro Jujuca do Açude, homem
da região e de muitos estudos. Outros personagens se integram à viagem, como é o caso do personagem
Ivo, Ivo de Tal, Ivo Crônico, sujeito de muita opinião e que, sendo amigo de Pedro Orósio, decide acompanhá-los.
A narrativa é “um caso de vida e de morte”4, como vemos logo nas primeiras linhas. O primeiro
momento da viagem é mais uma expedição pelos chapadões e exploração do espaço – o que deteremo-nos neste primeiro tópico – e que culmina no encontro com o Morro da Garça, “solitário, escaleno
e escuro, feito uma pirâmide”5. O próprio Pedro Orósio dispõe-se a servir de guia para a comitiva nessa
expedição, com o intuito de poder revisitar os espaços, mais ao norte, e tencionar rever a irmã. Ora,
convém notar que, grosso modo, o espaço “sertão” tem um lugar nuclear na literatura de Guimarães
Rosa, devido a sua propensão para o caráter de alegórico, como se pode notar em um “segundo” Willi
Bolle, num trabalho bastante maduro e completo em relação a seus textos anteriores sobre Rosa, o livro
Grandesertão.br (2004, p. 314): “sertão não é somente uma referência geográfica externa, mas igualmente um espaço interior, simbólico, e a narração é a sondagem desse espaço”. É justamente por ser

4. ROSA, Guimarães. “O recado do morro”, in: No Urubuquaquá, no Pinhém, 1969, p. 5.
5. Idem, p. 15.
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alegórico que ultrapassa os limites do regional para o universal – temas do local e do global, tão caros à
própria teoria da literatura. Com efeito, em uma primeira apreensão do espaço “sertão”, situada em um
plano mais imagético e semiótico, podemos dizer que há uma apreensão antipodal por meio dos personagens Alquiste e Pedro Orósio. Vejamos, primeiro, a ótica de Alquiste. Com uma mão “tomava nota,
escrevia na caderneta; a caso, tirava retratos. [...] Outramão, ele desenhava, desenhava: de tudo tirava
traço e figura leal”6. Captava, escrevia e falava em seu idioma (alemão), e era frei Sinfrão “que se entendia na linguagem dele”7. Alquiste representa a figura do “homem da ciência”. Com um olhar distanciado
e direcionado para o espaço, ele “evoca sua condição de naturalista [...]. O nome de seo Alquiste está,
pois, ligado a sua função na narrativa: a percepção aguda, a objetividade da câmara” (MACHADO, 2003,
p. 106). Se o bando em andança queria subir o morro para ver o mundo do alto, um “mundo disforme,
de posse das nuvens, seus grandes vazios”8, é para a câmera de Alquiste fotografar um sertão rico em
seus detalhes – en passant, uma fotografia diversa da imagem que nos legou a chamada literatura regionalista de 1930, que procurou fotografar um espaço para resultar em imagens-denúncia9. Não obstante,
é com Pedro Orósio que se dá uma virada no ângulo de visão. Se com Alquiste o campo de visão se dá de
modo distanciado, com a imagem-congelamento como mediação, Pedro Orósio descongela – para usarmos um termo da semiótica da imagem fotográfica – a objetividade da câmera de Alquiste para fabricar
imagens-mundo, imagens cheias de vida, de cor, de intimidades10. O nosso interesse pela semiótica da
imagem é meramente preliminar para fazer ver como estes dois personagens do conto operam modulações do olhar. Só então demarcadas tais situações que poderemos seguir para a compreensão de mundo
e espacialidade na dimensão ontológica heideggeriana, quer dizer, em sua Ontologia Fundamental.

O bando liderado por Pedro Orósio, neste primeiro momento da viagem, conduz o leitor a um
vasto mundo: dos gerais, em Corpo de Baile – que abre com o conto “Campo Geral” – ao sertão, em
Grande Sertão: veredas. Que mundo é esse, então, na obra rosiana? A propósito da pergunta inicial, o
que entendemos por mundo?, uma primeira resposta pode ser a de que em Guimarães Rosa nos deparamos com um mundo labiríntico, tal como diz o crítico literário Davi Arrigucci Jr. acerca do sertão na obra
Grande Sertão: veredas: um mundo misturado, “o lugar do atraso e do progresso imbricados, do arcaico
e do moderno enredados” (1994, p. 17). Afinal, como nos lembra, ainda, Antonio Candido (1991, p. 295),
“o sertão é o mundo”. É aqui que Pedro Orósio e Alquiste desencadeiam a relação antipodal próximo-distante para encontrarem-se numa relação de proximidade-na-distância.

6. Idem, p. 8.
7. Idem, p. 9.
8. Idem, p. 13.
9. Embora com um olhar distanciado, as imagens de Alquiste mais parecem com aquelas imagens que tanto falava Roland
Barthes, para o qual a fotografia era estritamente um congelamento da coisa captada, do espaço e do tempo, “algo de tautológico” (1984, p. 15) – algo que Barthes e vários críticos da imagem fotográfica vão defender. Nas trilhas da semiótica da
fotografia, podemos dizer que a câmera “barthesiana” de Alquiste congela o espaço ao seu redor, fabricando uma imagem-tautológica de todos aqueles encantos.
10. Ainda para situarmo-nos no campo da semiótica da fotografia, vale dizer que esse “descongelamento” operacionado por
Pedro Orósio está muito próximo de um trabalho muito peculiar do sociólogo José Martins de Souza que buscou resignificar
o estatuto da imagem, por uma “natureza polissêmica da fotografia” (2009, p. 37).
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Se tomarmos como ponto de partida uma coletânea de ensaios intitulada Poetas que pensaram o
mundo (2005), organizada por Adauto Novaes11, podemos tomar o ensaio de Antonio Cícero para nossa
abertura à Heidegger. Cícero (2005, p. 230) pontua a diferença entre pensar o mundo e pensar sobre o
mundo, sendo o primeiro a atividade do poeta e o segundo destinado ao filósofo: “pensar o mundo – que
é o que supomos fazerem muitos poetas – afigura-se inteiramente diferente de pensar sobre o mundo e,
portanto, de filosofar”. É exata a distinção feita por Antonio Cícero, no entanto a filosofia de Heidegger
parece justamente fazer convergir a distinção feita por Cícero. O verbo pensar parece mesmo remeter
àquilo que em Heidegger é originário, logo, em Heidegger, pensar o mundo parece também dizer filosofar.
O mundo tem um lugar decisivo no pensamento de Martin Heidegger, visto que o mundo é o
campo onde o ente se manifesta e se projeta enquanto tal – o que significa que existir é projetar; uma
projeção, digamos, lançada. Estamos no mundo. Porque Ser é presença, é estar aqui, lá. E todas as “coisas” que estão ao nosso redor e à serventia, coisas mesmas que o próprio Alquiste anota em seu caderninho, formam a natureza do que Heidegger chama de mundo circundante. Na obra capital e incompleta
do filósofo da Floresta Negra, Ser e tempo (2011a), a questão do mundo aparece fortemente na primeira
seção, no bojo da investigação da analítica existencial do Dasein (termo alemão de difícil tradução para
o português, mas que pode ser compreendido como o ser-aí que nós mesmos somos), analítica esta que
é o lugar de onde se deve buscar a ontologia fundamental. Com a expressão composta ser-no-mundo,
Heidegger alcança a estrutura essencial do Dasein, quer dizer, “conhecer o mundo, dizer e discutir o
mundo funcionam como modo primário de ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2011a, p. 105). Na leitura de
Marco Casanova (2013, p. 90), que aqui acompanhamos, “mundo é o correlato intencional originário
do existir”. Acrescenta ainda: mundo como “horizonte de concreção das possibilidades de ser do ser-aí
humano” (Idem, p. 91). Mais adiante, em sua preleção de 1929/1930 intitulada Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão (2011b), Heidegger dirá que no mundo em seu caráter de
totalidade o homem é formador: formador do mundo12. Heidegger entende o homem como formador
do mundo a partir de três pontos: primeiro, quando ele instala o mundo; segundo, quando ele fabrica
uma imagem do mundo; terceiro, quando ele enquadra e envolve o mundo. Logo, e para concluir nossa
passagem nesta preleção, o ser-aí no homem formador de mundo precisa “estar ligado em si ao mundo”
(HEIDEGGER, 2011b, p. 453).
Esse estar-ligado ao mundo que nos fala Heidegger é tão somente o nosso modo de ser no mundo, constituído não por uma “presença efetiva em um espaço previamente dado chamado mundo, mas
muito mais a articulação existencial desse espaço a partir de um sentido” (CASANOVA, 2013, p. 92).
Ainda segundo Casanova, é necessário que o ser-aí que somos esteja familiarizado com este espaço13.
11. Vale dizer que a referida coletânea traz grande contribuição ao campo da poética pela reunião de ensaios e pelo seu fio
condutor: a relação poesia e pensamento, poesia e experiência, poesia e mundo.
12. Cf. o § 68 desta preleção, seguinte citação de Heidegger (2011b, p. 366): “A abertura do ente enquanto tal na totalidade,
o mundo, forma-se; e mundo só é o que é em uma tal formação. Quem forma o mundo? Segundo a tese, o homem”.
13. Próxima a essa disposição de familiarização com o espaço está a relação de intimidade que falava o filósofo francês Gaston Bachelard em sua obra antológica Poética do espaço (1978). Embora Bachelard leve a discussão para o campo onírico, seu
pensamento epistêmico da relação topofílica (psicológica, dito de outro modo) do homem com o meio interessa à literatura
– podemos até nos apropriar de suas metáforas criadas em A poética do espaço, como a metáfora da morada: a casa, o sótão,
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À guisa de exemplo, ou um parêntese, gostaríamos de valermo-nos de algumas imagens, ou melhor, de
incorporarmos tais imagens a partir de dois exemplos. Primeiro, a imagem de casas invadidas por um
jovem errante no filme “Casa Vazia” (2004), do sul-coreano Kim Ki-Duk. Sem rumo, o jovem ocupa-se em
invadir casas sem dono, deixando após uns dias para invadir outras casas. Torna-se um morador da casa
vazia. Habita-as. A beleza de tais imagens que apropriamos deste filme não é a de um jovem sem rumo
com o passatempo de ocupar residências vazias por motivos torpes, mas justamente de, na ocupação, o
protagonista construir intimidade com o espaço, com a habitação. Quer dizer, familiarizando-se. Segundo, retiramos do conto de Guimarães Rosa “Barra da Vaca”, em Tutameia (1967), a seguinte imagem: um
forasteiro, Jeremoavo, que é acolhido por caridosos moradores da aldeia homônima, um local sobre o
largo rio Urucúia que tanto pode ser o lugar de abrigo para o viajante, como também o lugar da hospitalidade. Mas não nos interessa, nesta passagem por Tutameia, a derridiana hospitalidade dos moradores,
mas sim a permanência do forasteiro naquela aldeia que não é seu lar; Jeremoavo constrói intimidade
naquela região em que foi tão bem acolhido até ver-se envolvido àquele espaço. O que pretendemos
concluir com estes exemplos é que só apenas familiarizado com o espaço é que o ser-aí pode realizar-se.
O protagonista Pedro Orósio é também chamado na narrativa de “Pedrão Chãbergo ou Pê-Boi”14,
elemento que já nos fornece pistas para a relação de Pedro com esta familiarização que falamos. Ana
Maria Machado pondera sobre esta relação em um salutar exercício etimológico: “Pedrão que é a grande pedra ou montanha. Chã que é chão, que é planície e que é simplicidade [...]. Bergo que é berger, do
francês, pastor, vaqueiro” (MACHADO, 2003, p. 114-115, grifos da autora). E ainda: “Pê-Boi”, que enfatiza sua “ligação com o gado e com a terra” (Idem, p. 115). Vê-se que o protagonista tem um elo com o
sertão que nada mais é sua ligação em si com o mundo, sua formação do mundo. Dito de outro modo:
ser o sertão15.
Familiarizado, o Dasein é e está no mundo. Se voltarmos a Ser e tempo, especialmente ao terceiro
capítulo, veremos como já nos encontramos diante de uma “ligação ontológica” com o mundo (§ 21) e
como o Dasein é essencialmente espacial (§ 22 e § 24). Heidegger também dará relevo à espacialidade
do Dasein em seu curso de 1928/1929 intitulado Introdução à filosofia (2009). Neste curso, a tarefa
de Heidegger é investigar a filosofia e a ciência, ou como a filosofia já se encontra originária à ciência,
investigação que se dá mediante a pergunta pela essência da ciência. O que nos interessa nesse curso,
em que Heidegger nos deixa ótimos parágrafos sobre o des-velamento do ente e sobre a verdade como
o porão, bem como as relações de intimidade que estes segmentos da casa estabelecem: a acolhedora morada do ninho,
da concha; podemos, enfim, seguir as trilhas de Bachelard e concluir que o próprio Pedro Orósio mantém essa cosmicidade
bachelardiana com o sertão, pois o sertão é sua morada-ninho – a hospitalidade-concha arquitetada pelo filósofo francês. Já
em A terra e os devaneios da vontade (2008, p. 55), ao falar das metáforas da dureza da terra, Bachelard coloca o homem
intimamente ligado às “vértebras da terra onde se escorava”.
14. ROSA, Guimarães. “O recado do morro”, in: No Urubuquaquá, no Pinhém, 1969, p. 5.
15. Quando falamos da possibilidade de um sujeito unir-se ao objeto, quer dizer, no plano da lógica e do pensamento racional cartesiano um sujeito (contemplante) que mantém uma relação de distância com o objeto (contemplado), estamos
mesmo dialogando com toda uma tradição do pensamento oriental, especificamente do budismo Zen, que estabeleceu uma
relação entre sujeito/objeto, uma completa unificação, ou o chegar a ser das coisas. Olhar uma árvore, para a ótica do Zen-budismo, é ver um objeto, ou um fora. Por isso, nos ensina o Zen a não se contentar com o fora e ver o objeto por dentro.
Só assim se pode chegar a ser árvore – uma “experienciação Zen” que só é possível mediante a disciplina da mente, não pela
via do pensamento, mas pela via do não-pensamento, da não-mente. Uma breve introdução à questão pode ser vista em
Toshihiko Izutsu (2009), Suzuki (1961) e Suzuki, Fromm, Martino (1976).
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des-velamento16, é o § 17 do quarto capítulo. Heidegger não nos deixou uma teoria acerca da espacialidade, mas, é no horizonte do conceito de mundo, no horizonte da temporalização do mundo, ou do
tempo como horizonte transcendental da questão do ser (tese que se encontra em Ser e tempo), que o
espaço já se encontra no mundo, e não o inverso17, o mundo no espaço, o que faz Didier Franck partir
rumo a uma hermenêutica do espaço18. Neste parágrafo, vemos que o ser-aí, temporalizante e também
espacializante, traz já consigo uma espécie de círculo de manifestações em que cada ente participa. E
o “aí” do ser nada mais é que a possibilidade (o poder-ser do ser-aí) do movimento do ser no espaço. É
muito pertinente a longa, porém necessária, citação de Heidegger acerca do “aí” do ser, que interessa
em muito para a hermenêutica do espaço e para nosso interesse na espacialidade:
O ‘aí’ não é uma posição, um lugar em contraposição ao ‘lá’. Ser-aí não significa estar aqui em
vez de lá, também não estar aqui e lá. Ao contrário, ele é a possibilidade, a viabilização do ser
orientado ao aqui ou ao lá. O ‘aí’ é, entre outras coisas, o espaço que emerge em si, mas não se
fragmenta e esfacela em meio a essa emergência. Ser-aí é uma irrupção que se abre no espaço
[...]. O ser-aí irrompe de um tal modo no espaço que esse espaço mesmo se manifesta em sua
espacialidade; mas o ser-aí não é apenas isso. Mais exatamente: o espaço que se abre em meio
a uma tal irrupção nada mais é que uma determinação essencial do aí (HEIDEGGER, 2009, p.
144).

Não cabe agora seguir, neste curso Introdução à filosofia, com outras discussões ligadas à espacialidade, como a própria questão da comunidade, do ser-com junto a outros entes. No horizonte da
ontologia fundamental heideggeriana, o que pode a questão do mundo e da espacialidade interessar ao
campo literário? O espaço tem lugar decisivo na teoria e crítica literárias, sendo de grande interesse para
a análise estrutural da narrativa. Em muitas narrativas, espaço e ambiente podem decidir, ou até mesmo
interferir nas ações dos personagens. Não nos interessa sumariar no campo da teoria literária o caminho
que leva o debate do espaço, pois isto demandaria uma revisão do estruturalismo e da semiologia. Basta
lembrarmos-nos de um livro já clássico no campo literário, O espaço literário (2011) do ensaísta francês
Maurice Blanchot, que se detém nas obras de Kafka, Mallarmé, Rilke e Hölderlin para sublinhar a solidão
da obra na solidão do mundo, ou como a obra é um espaço não só de ruínas, mas um espaço da morte,
um espaço de esgotamento. No Brasil, podemos sublinhar o trabalho de Luis Brandão e Silvana Pessoa
de Oliveira, Sujeito, tempo e espaço ficcionais: introdução à Teoria da Literatura (2001), além de Espaço
e literatura: introdução à topoanálise (2007), de Ozíris Borges Filho. Merece destaque este último, principalmente suas pesquisas dos últimos dez anos acerca da espacialidade literária19 que visam ultrapassar
o conceito de Gaston Bachelard de topofilia como a análise psicológica dos espaços de nossa vida. Para
Oziris, a topofilia utilizada na análise literária pode ir além do campo psicológico, abrangendo uma análise psicológica, social ou filosófica do cenário, da natureza, do ambiente, da paisagem.

16. No quarto capítulo de Introdução à filosofia, dedicado à questão da verdade, pode-se consultar a seguinte passagem do
§ 16 (2009, p. 137): “Na medida em que o ser-aí existe, ele já foi arrancado de seu velamento, ou seja, ele de certo modo traz
consigo o seu desvelamento”.
17. Vale lembrar como Heidegger termina o § 23 em Ser e Tempo (2011a, p. 168) dedicado à espacialidade do Dasein: “A
espacialidade só pode ser descoberta a partir do mundo”.
18. Cf. FRANCK, Didier: Heidegger et le problème de l’espace (1986).
19. Pode-se consultar os seguintes artigos: “Espaço e literatura: introdução à topoanálise” (2008); “Espaço e palavra” (2010).
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Podemos dizer que nosso caminho pela ontologia heideggeriana e pelos gerais compreende uma
tomada topofílica no próprio jogo da análise estrutural, muito embora ainda seja bastante precário o
interesse por Martin Heidegger para o estudo da espacialidade na crítica literária. Concluímos este primeiro momento da viagem do bando, no horizonte do problema do mundo e da espacialidade, com uma
passagem que não só corporaliza a relação ontológica do ser com o mundo, como coloca a narrativa
rosiana afinada ao pensamento heideggeriano: “chapadão – de onde tudo se enxerga”20. O segundo
momento da viagem do bando centraliza a função da poesia e tentará expor o encontro originário entre
poesia e música. Este segundo momento, que lançará luz para o lugar da poesia na narrativa, deverá
funcionar como abertura para o que reservamos para o segundo conto, “Cara-de-Bronze”: o ponto alto
da analítica do Dasein na questão da espacialidade: a noção de habitar.

2.2 A palavra cantada
O segundo momento da viagem inicia-se quando a comitiva, guiada por Pedro, encontra o Gorgulho, ou Malaquia, no caminho, “um velhote grimo, esquisito, que morava sozinho dentro de uma lapa,
entre barrancos e grotas”21, e que ainda andava meio cambaio e “até era meio surdo”22. Esse é o momento em que o Morro da Garça começa a gritar, anunciando um recado. Propositadamente é o Gorgulho,
meio surdo, que ouve o recado do morro. Gorgulho, que iria visitar o irmão, ouve o recado e transmite-o:
“justamente o Gorgulho estava recontando a doidice aquela, de ter escutado o Morro [...]”23. Mais adiante, diz o Gorgulho o que seria o recado ouvido: “É festa? Só se for morte de alguém... Morte à traição,
foi que ele Morro me disse”24. Seu Jujuca ainda tenta entender aquele episódio da “fala” do morro, mas
ninguém da comitiva compreenderá o recado. O que o Morro da Garça anuncia é a tentativa de morte
que sofrerá Pedro Orósio, “morte por traição”, encabeçada por Ivo, que tentará uma armadilha contra
o amigo. Outros personagens, secundários, entram na narrativa e receberão o recado transmitido pelo
Gorgulho, a saber: o Catraz, irmão do Gorgulho, que barganhava milho por fubá e o primeiro a ouvir o
recado do irmão, “morte à traição, pelo semelhante. Malaquia dixe. A virgem!”25; caminhando juntos, o
Catraz passa o recado para um menino de nome Joãozezim; em outro momento, Joãozezim transmite o
recado para o Guégue, mensageiro e bobo da corte, “um morro que mandou recado! Ele disse, o Catraz,
o Qualhacoco... Esse Catraz, Qualhacoco, que mora na lapinha, foi no Salomão, ele disse... E tinha sete
homens lá [...] você acredita?”26; por conseguinte, o Guégue, ao topar com um “homem grenhudo, magro de morte, arregalado, seus olhos espiando em zanga”27 chamado Nominedômine, ou Nomindome,
20. ROSA, Guimarães. “O recado do morro”, in: No Urubuquaquá, no Pinhém, 1969, p. 66.
21. Idem, p. 13.
22. Idem, p. 15.
23. Idem, p. 22.
24. Idem, Ibdem.
25. Idem, p. 32.
26. Idem, p. 34.
27. Idem, p. 37.
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que anunciava as trombetas, a morte e o fim do mundo, acaba passando o recado ouvido de Joãozezim:
“disse que a sorte quem marca é Deus, seus Doze Apóstolos, e a Morte batendo jongo de caixa, de noite,
na festa, feito História Sagrada... Querendo matar à traição”28.
Nominedômine, o “homem doido”29, é quem espalha o recado, quem lança o alerta de que algo
está para acontecer, mas acaba recaindo-lhe um tom profético: “vinde, povo: senvergonhas, pecadores,
homens, mulheres, todos. [...] Olha o aviso: evém o fim do mundo, em fogo, fogo e fogo! mundo já começou a se acabar [...]”30. Nominedômine, semelhante ao profeta Zaratustra de Nietzsche que anuncia o
super-homem a um povo sem Deus, mas que podem ter um futuro31, tenta levar a mensagem aos ouvidos dos homens, mas não é bem recebido. Riem de Nominedômine como riem de Zaratustra ao anunciar
o futuro e a esperança. “Ele [Nominedômine] cujo tinha encontrado seu poder de rachar os ouvidos do
povo todo, em prol, com sua gritação do fim do mundo”32.
De um a um, passando, menos ao interessado maior, Pedro, a vítima, vê-se que o recado do
morro é enigmático. Como uma caixa-preta que ainda não foi aberta, o recado circula entre os personagens secundários. Assim o recado tangencia os arrabaldes de Pê-Boi como uma operação de sucessivas
reenunciações. Entre tantos movimentos, a derradeira configuração da mensagem é feita por um cantador: o Laudelim, homem alegre, mas também com uma “cisminha de tristeza, que era uma tristeza
leviana, diversa das de todos, uma tristeza sem razão certa, que nem doença pegada ou chão para a
sombra de sua alegria”33. Laudelim transforma a mensagem, o aviso de morte a Pedro, em canção. Já
estava pronto: “o violão de Laudelim já desestremecia, ah, pinho assim na mão, prosa que é um reinado”34. É em uma festa de domingo, com Pê-Boi e os que preparavam a emboscada, que Laudelim lança
sua canção. E é por esta que Pedro finalmente compreende o recado do morro.
Quando o Rei era menino
Já tinha espada na mão
E a bandeira do Divino
Com o signo-de-salomão
Mas Deus marcou seu destino:
De passar por traição.
.................................
Mas, um dia, veio a Morte
Vestida de embaixador:
Chegou da banda do norte
E com toque de tambor.
Disse ao Rei: - a tua sorte
Pode mais que o teu valor?
28. Idem, p. 40.
29. Idem, p. 45.
30. Idem, p. 46, grifo nosso.
31. Cf. especialmente Roberto Machado (2001).
32. Op. cit., p. 47.
33. Idem, p. 52.
34. Idem, p. 60.
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A viagem foi de noite
Por ser tempo de luar.
Os sete nada diziam
Porque o Rei iam matar.
Mas o Rei estava alegre
E começou a cantar...35.

Pela canção, Pedro reconhecerá seus inimigos36. Nesse processo, ele interpreta as metáforas
contidas na canção37. A compreensão de Pedro pela poesia nos coloca diante da questão do efeito da
poesia, de sua recepção. O lugar da poesia na narrativa é o de configurar as coisas, de tocar no ínfimo da
realidade, de chegar ao receptor, de estar a serviço da vida. Ao chegar ao receptor, a poesia tem a força
de tirá-lo de sua rota comum, de jogá-lo para fora de si, de movê-lo para outros novos horizontes. Abre
nossos olhos. Outros olhos.
Com o cantar de Laudelim, a poesia reencontra-se com a música em suas origens. “Em sua origem, a poesia, a música e a dança eram um todo” (PAZ, 2009, p. 117). Anterior ao alfabeto cantava-se,
declamava-se38. Não é essa a tonicidade, que empunha dramatização, já percebida por um Platão no
tão erroneamente lido Livro X do diálogo A República (2011a)? Um Platão que insistem ser um inimigo
da poesia, o que mais nos parece um Platão já no ofício de crítico literário: separando de um lado os
poetas citadinos, os que não são expulsos, vias de fato, da Polis, e de outro os poetas miméticos e os de
empenho à dramatização. Se a poesia entrava pelo ouvido, passou-se então a entrar pelos olhos. Poesia
e oralidade trazem a tão cara figura do Rapsodo, o declamador, como se pode ver no suposto diálogo de
juventude Íon (2011b), onde – por mais que o tom de Sócrates soe como galhofa neste diálogo – o poeta
(rapsodo) é divinizado, pois mesmo “fora de seu juízo e senso” (PLATÃO, 2011b, p. 39) ele atua por um
poder divino: a Musa age sobre o poeta – Sócrates reafirma em sua última fala do diálogo que o rapsodo
é divino e não um louvador operador da tékhne. Pela Musa ou pela Mnemosýne, a poesia na narrativa de
“O recado do morro” reencontra as origens, reencontra os cantares gregos, reencontra o momento de
35. Idem, p. 62.
36. São sete: Hélio, João Lualino, Martinho, Zé Azougue, Jovelino, Veneriano e o próprio Ivo, o que de início o acompanhara
na expedição.
37. O filósofo francês Paul Ricoeur, em uma difícil obra, A metáfora viva (2005), escrita na década de 1970, problematizara
a questão da metáfora em Aristóteles frente à comparação e à semelhança, este último possibilitando um elo entre o poeta
e o filósofo, unidos no ver a semelhança, elo que, segundo Ricoeur, reunirá a poética à ontologia. Não recairemos na teoria
semântica da metáfora em Paul Ricoeur que, devido à complexidade de algumas teses, requereria outros caminhos (pode-se
consultar os Estudos I e Estudos VI da referida obra). Como se em um movimento ablativo em Ricoeur, se é base em seu pensamento o poder da metáfora de tocar na realidade e de “dizer aquilo que é” (TARRICONE, 2010, p. 104), falar de metáfora
é considerar aquilo que ela “consiste em expor um objeto aos olhos” (RICOEUR, 2005, p. 102). Ora, Ricoeur possibilita uma
abertura para um problema: não só ao da mímesis, verossimilhança e os desdobramentos posteriores nas relações literatura/
vida, literatura/sociedade, como também o da hermenêutica e da leitura hermenêutica. Não por menos Ricoeur apontará a
resposta em Tempo e Narrativa I (1994, p. 110) ao trazer o receptor (leitor) para a cena e fazer dele um operador do ato de
leitura, movimento que o filósofo chama de Mímesis III. Então, podemos perguntar: não nos parece que Pê-Boi opera hermeneuticamente no ato de leitura ao postar-se diante da canção? As metáforas não contribuíram para que a caixa-preta fosse
aberta?
38. Para uma melhor visualização da atmosfera grega antes e depois da prática do alfabeto, consultar especialmente Eric
Havelock (1996).
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estreitos laços entre filosofia e literatura e reencontra momentos de grandes encontros. Revisita tempos
como Orfeu, como se operado pela câmera de um Jean Cocteau, cruzando esferas espaços-temporais39.
Nas palavras de Octavio Paz (2009, p. 102): “A poesia: procura dos outros”. A poesia encontrou Pê-Boi.
E Pedro Orósio encontrou a poesia. Aqui se inicia um movimento circular que, em Corpo de Baile, se
encerrará em “Cara-de-Bronze”: em “O recado do morro” a poesia vai até o protagonista; já em “Cara-de-Bronze” o protagonista vai à procura da poesia. Buscar a poesia como o protagonista Gorchakov na
intrigante obra Nostalgia (1983), de Andrei Tarkovsky, que vai à procura da poesia e de um sentido à
existência, em uma das mais belas poesias cinematográficas do diretor russo.
Com o desfecho, Pedro Orósio enfrenta os inimigos, “puxou no Ivo um bofetão, com muito açoite” . Ivo, caído, parece arrepender-se, entre seus gemidos. E com medo de cometer algum crime, Pê-Boi
sai de cena, voltando para o sertão, para a viagem, para as andanças muitas, “pulando de estrela em
estrela, até os seus Gerais”41. Volta para o sertão, sua morada. Volta poeticamente. Pleno de poesia.
40

3. O habitar, a morada em “Cara-de-Bronze”
Segundo conto do volume No Urubuquaquá, no Pinhém, “Cara-de-Bronze” narra a missão e jornada do vaqueiro Grivo em busca de algo a mando do dono da fazenda nas terras do Urubuquaquá, o
fazendeiro conhecido como Cara-de-Bronze. Em uma estrutura extremamente arrojada, de um “aspecto
caótico” (MOURÃO, 1991, p. 283), o conto versa entre o teatral e o cinematográfico, abusando de notas
de rodapé que contêm textos dentro de textos, um grande labirinto em que a narrativa corre com seus
fios de Dédalo.
No conto, que mais parece um roteiro cinematográfico, vários vaqueiros indagam sobre a missão
do Grivo, o lugar da jornada e o que trouxera para o Cara-de-Bronze, algo de misterioso. Conversas entrecortadas por alguns cantares de um violeiro na varanda da casa, o João Fulano; versos, alguns deles
em parênteses, que mais adiantam e dialogam as cenas que se seguem, funcionando como epígrafes
por entre a narrativa. Outros parênteses indicando as pausas, como se o texto fosse um grande palco de
teatro. Após uma cena intitulada “Roteiro”42, uma cena de um almoço entre vaqueiros e que há denominações próprias de roteiros cinematográficos, como “grande plano”, “plano interior” (locação interna) e
“som”, há uma pausa na narrativa para o narrador dialogar (machadianamente) com o leitor, um recurso
que Guimarães Rosa usará novamente em Tutameia, com narrativas tecidas por protagonistas muitas
vezes bêbados (como confiar na ótica de um narrador ébrio?), tecendo uma escrita palindrômica43.
39. Referimo-nos a sua obra Testamento de Orfeu (1960) em que há um movimento semelhante de descida e encontro, pois,
pela ótica de Cocteau, o poeta é aquele que tem o poder de “atravessar poeticamente” tempo-espaço, passado-presente.
40. Idem, p. 69.
41. Idem, p. 70.
42. Idem, p. 92.
43. Pode-se observar, em Tutameia, o prefácio “Antiperipléia”, um narrador que usa sua exegese para discutir a questão da
mímesis e da representação, além do primeiro prefácio “Aletria e Hermenêutica”, que mais parece uma bricolagem: “a estória não quer ser história” (ROSA, 1967, p. 3), como já consta o aviso na primeira linha. Acerca da pausa em “Cara-de-Bronze”,
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Se acompanharmos Rosa na criação de pausas, podemos voltar à sua primeira obra, Sagarana,
e ver que sua experimentação de linguagem não começa em Corpo de Baile, mas já se encontra nos
próprios contos de Sagarana. Em “Traços biográficos de Lalino Salãnthiel, ou a volta do marido pródigo”
temos uma narrativa entrecortada de parênteses e um narrador que faz da exegese o palco teatral de
Lalino44; cantigas pela boca dos violeiros entrecortando a exegese em “O burrinho pedrês”, “Lalino Salãnthiel”, no sombrio “São Marcos” e em “A hora e vez de Augusto Matraga” – este, com o fluxo de memória
de um casal de pretos que socorre Matraga45 que mais parece uma narrativa dentro da narrativa, além
de um narrador onisciente intruso a todo o momento indagando as decisões e conflitos do protagonista46. Logo, do ponto de vista da estrutura podemos ver que Guimarães Rosa parte de Sagarana para
radicalizar o experimentalismo no conto “Cara-de-Bronze”.
Para onde vai, então, o Grivo? Por que o Cara-de-Bronze destina-lhe uma misteriosa jornada?
Sob um fundo chuvoso, os vaqueiros discutem o destino da viagem do vaqueiro Grivo, o motivo, a escolha do Grivo para tal “serviço” e o que ele trouxera. A viagem fora realizada há dois anos, em um janeiro
de chuva e a mando do fazendeiro Cara-de-Bronze, um homem “que só sabe mandar”47 e que nunca sai
de seu quarto, que mais parece uma caverna. O motivo da jornada do Grivo é revelado pelo vaqueiro
Tadeu: o Cara-de-Bronze “queria era que se achasse para ele o quem das coisas!”48. Por que o Grivo foi
o vaqueiro escolhido pelo Cara-de-Bronze para lhe trazer este quem das coisas? O velho e intrépido fazendeiro, segundo os vaqueiros, logo gostou do Grivo porque ele era um sujeito triste por ofício, assim
nos diz o vaqueiro Abel: “o Grivo, ele era rico de muitos sofrimentos sofridos passados”49. Sujeito triste,
Grivo nos direciona para o que Heidegger nos fala em Os conceitos fundamentais da metafísica acerca
das tonalidades afetivas intrínsecas ao Dasein (tristeza, melancolia, alegria etc.). Essas tonalidades precisam ser despertadas pelo ser-aí, de modo que despertá-las é liberar seu deixar-ser enquanto tal. Com
isso, a tonalidade afetiva despertada em seu deixar-ser assume o caráter de como do ser-aí em seu estar-triste. Diz Heidegger sobre o liberar das tonalidades afetivas: é “deixar o ser-aí como ele é ou como ele,
enquanto ser-aí, pode ser” (HEIDEGGER, 2011b, p. 90). Marco Casanova (2013, p. 100) destaca o papel
da tonalidade afetiva que é de ligar originariamente o ser-aí com a sua existência: “sem as tonalidades
afetivas, sem o modo como o ser-aí respectivamente se encontra a cada vez no mundo, não seria possível realizar as atividades mais corriqueiras”. Com isso, é por esse caráter de já estar afinado com o seu
estar-triste, desperto em sua tonalidade afetiva, que Grivo é escolhido para sua missão.

pode-se consultar a seguinte passagem: “Não. Há aqui uma pausa. Eu sei que esta narração é muito, muito ruim para se contar e se ouvir, dificultosa; difícil: como burro no arenoso” (ROSA, 1969, p. 96).
44. Pode-se conferir o seguinte momento da narrativa em que o narrador onisciente intruso conduz a cena: “E, aí, com a partida de seu Waldemar, a cena se encerra completa, ao modo de um final de primeiro ato” (ROSA, 1984, p. 94, grifo do autor).
45. Cf. ROSA, Guimarães (Ibid., p. 358-359).
46. Cf. as repetidas indagações do narrador acerca de uma cantiga de “exilado” cantada por Matraga: “longe, onde?” (Ibid.,
p. 375).
47. ROSA, Guimarães. “Cara-de-Bronze”, in: No Urubuquaquá, no Pinhém, 1969, p. 89.
48. Idem, p. 101, grifo do autor.
49. Idem, p. 103.
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Na seção “A narração do Grivo”, o vaqueiro é convocado ao palco para narrar (ou testemunhar)
sua jornada. No momento inicial de sua fala, Grivo sublinha seu estar-triste: “tenho costume de tristeza:
tristeza azul tarde, água assim”50. Adiante, conclui: “a vida é boba. Depois é ruim; depois cansa. Depois,
se vadia. Depois a gente quer alguma coisa que viu. Tem medo. Tem raiva de outro. Depois cansa. Depois
a vida não é de verdade... Sendo que é formosa!”51. Quando indagado o que trouxera da jornada, e se
voltara casado, o Grivo silencia-se, parece se esquivar, com dificuldade de narrar. De acordo com o vaqueiro Fidélis, “o Grivo voltou demudado”52. O objeto de sua busca o transformara completamente. Grivo já estava totalmente envolvido com este objeto de busca. E precisava passá-lo para o Cara-de-Bronze.
Grivo releva, então, aos demais o objeto de sua busca: “fui e voltei. [...] Falei sozinho, com o Velho, com
Segisberto. Palavras de voz. Palavras muito trazidas”53.
O que o Grivo busca e leva para o Cara-de-Bronze é a palavra, “muito trazida”: a poesia. Neste
momento da exegese, temos o movimento inverso de “O recado do morro”: a poesia vai até o Cara-de-Bronze. Mas muito mais que isso, muito mais que a imagem de levar a poesia a alguém, temos aqui a
concreção do ser-aí como espacializante. E para tal Heidegger usa a imagem da casa, morada e habitação. Já em Ser e tempo, no § 12, encontramos a noção do habitar na própria expressão ser-em: “em
sua origem [...] ‘em’ [in] deriva-se de innan: morar, habitar, deter-se; ‘an’ significa: estou acostumado
a, habituado a, familiarizado com” (HEIDEGGER, 2011a, p. 100). Em sua conferência de 1951 “Construir,
habitar, pensar”, em Ensaios e conferências (2010), vemos que o ser-aí se espacializa54 porque mantém
uma relação “em habitando” (HEIDEGGER, 2010, p. 136). É na essência do habitar que o próprio habitar
se faz “traço essencial do ser” (Idem, p. 140, grifo do autor). Mais adiante, na conferência intitulada “...
Poeticamente o homem habita...”, fragmento do poema “No azul sereno”, de Hölderlin, encontramos
a chave para o habitar: “é a poesia que permite ao habitar ser um habitar. Poesia é deixar-habitar em
sentido próprio” (Idem, p. 167). Habitar é também um habitar poético. E “é a poesia que traz o homem
para a terra” (Idem, p. 169) – por isso pode-se notar, por exemplo, a linha divisória entre o pensamento
de Heidegger e o de Gaston Bachelard no que diz respeito à habitação, já que para o pensador francês a
morada está muito ligada ao onírico, ao devaneio. O que nos interessa nessa conferência é como a poesia (a arte, de modo geral) alcança um papel central no pensamento deste Heidegger tardio da década
de 1950. “O habitar, contudo, só acontece se a poesia acontece com propriedade [...]. É a poesia que
permite ao homem habitar sua essência” (Idem, p. 178).
Ora, o sertão como habitação parece mesmo predominar na literatura de Guimarães Rosa como
um traço fundamental, desde o inicial Sagarana, passando pelos gerais e pelo sertão-universo de Grande Sertão: veredas, até o enigmático Tutameia. Em “Cara-de-Broze”, a poesia garante a habitação, o
habitar poeticamente a terra, quando Grivo leva a poesia para o dono da fazenda. Na exegese, podemos

50. Idem, p. 111.
51. Idem, ibdem.
52. Idem, p. 123, grifo nosso.
53. Idem, p. 124, grifo nosso.
54. Nesta conferência Heidegger retoma a questão do espaço para enfatizar que “quando se fala do homem e do espaço,
entende-se que o homem está de um lado e o espaço de outro. O espaço, porém, não é algo que se opõe ao homem. [...] Os
espaços abrem-se pelo fato de serem admitidos no habitar do homem” (HEIDEGGER, 2010, p. 136, grifo nosso).
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conferir dois pontos que merecem ser sublinhados: primeiro, o Cara-de-Bronze, já à beira da morte, iria
vender o Urubuquaquá. O vaqueiro Sacramento explica o porquê: “Pode, por ele não ser daqui. Não
tem amor. Terras em mão dele são perdidas...”55. Logo, justamente por não ser do Urubuquaquá que o
Cara-de-Bronze precisa familiarizar-se com o espaço, isto é, precisa da poesia. Por isso envia o Grivo para
tal jornada. Segundo, nota-se que o fazendeiro confina-se, por motivos de saúde, em um quarto escuro,
um lugar de sombras. O vaqueiro Mainarte assim descreve o quarto do Cara-de-Bronze: “pois é escuro
e muito espaço, lugaroso [...]”56. A poesia tem, então, uma dupla necessidade para o Cara-de-Bronze:
garantir-lhe o habitar no mundo e que esse próprio habitar não seja marcado por sombras. Primeiro,
o lugar da poesia na existência do Cara-de-Bronze está muito próximo das palavras de Octavio Paz: a
poesia “é uma revelação de nossa condição original” (1982, p. 180). Revelada esta condição original, a
poesia faz-se uma clareira na zona de sombras. E se a poesia nos transforma, como transformou o Grivo
(que voltou “demudado”), todos no Urubuquaquá são tocados pela poesia trazida. O vaqueiro Maçupira
encerra o conto deste modo: “estou escutando a sede do gado”57. Pois não é a poesia que nos faz ver/
ouvir as coisas de outra forma?
Demudado, poeticamente o Grivo habita. E assim habitará o Cara-de-Bronze e todos aqueles a
quem o Grivo transmitir a experiência poética. Uma zona de busca muito próxima daquela zona criada
por Tarkovsky, em Stalker (1979), um dos maiores poemas da cinematografia universal, poesia em forma
de cinema: meteoritos, radiação, bloqueio, uma zona proibida, um quarto. Um poeta, um cientista e um
messias. Um embate de discursos e um desejo de cruzar a zona, entrar no quarto. Chegar a esse quarto
da zona era mesmo a ambição de Tarkovsky: chegar à essência humana (ao quem das coisas). Voltamos
essa mesma lente de câmera tarkovskiana para o personagem Grivo: entrar no quarto (o duplo quarto,
o de Tarkovsky e o quarto do Cara-de-Bronze), cruzar a zona, buscar o quem das coisas.
Se lembrarmos da tese de Heidegger de que a poesia é fundação do ser mediante a palavra58,
pois justamente chega-se ao ser pela poesia, e se lembrarmos ainda de Benedito Nunes, que dizia ser
a poesia uma revelação da essência humana e o Dasein sendo então um Dasein poético (1992, p. 271),
podemos, pois, compreender a busca do Grivo como uma busca pela essência da poesia.

Conclusão
Nosso objetivo em Guimarães Rosa foi, a partir de uma abertura para o diálogo com a filosofia,
ler os contos de Corpo de Baile a partir de uma dimensão ontológica, nos valendo do pensamento de
Martin Heidegger, a saber: a questão do mundo, do espaço, da espacialidade como essencial ao ser-aí,
da poesia como condição para o habitar do ser-em. Em sua obra, nos valemos primeiro do Heidegger de
Ser e tempo e das preleções entre 1928 e 1930, e segundo de um Heidegger já tardio, das conferências
55. Op. cit., p. 83, grifo nosso.
56. Idem, p. 85.
57. Idem, p. 127.
58. Cf. HEIDEGGER, Hölderlin y la esencia de la poesía (1994, p. 30): “Esta esencia de la Poesía: que es la Poesía fundación del
Ser por la palabra” [Esta é a essência da Poesia: que é a Poesia fundação do Ser pela palavra]. Tradução nossa.
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da década de 1950 onde o filósofo alemão se detém na questão da arte, especialmente o Heidegger leitor de Hölderlin. Entre Heidegger e Guimarães Rosa, quer dizer, no espaço intervalar entre o filósofo e o
escritor, consolidamos o seguinte encontro: poesia e mundo, poesia e experiência.
Ao final do percurso de uma investigação inicial – mundo, espaço, ligação ontológica do ser-no-mundo com a espacialidade – na ontologia fundamental heideggeriana, pode-se ver como o pensamento filosófico de Heidegger pode contribuir para o estudo da espacialidade na própria teoria literária.
Uma segunda parte da investigação propõe o lugar da poesia nos contos: seu efeito (primeiro conto)
e sua essência (segundo conto). Com efeito, nossa investigação em Heidegger não procurou expor de
modo central questões como: qual o entendimento de Heidegger por poesia (no alemão, na abrangente
expressão Dichtung), que essência da poesia é essa na obra de Heidegger e o que ela tem a ver com a
ciência da literatura, a tríplice relação fundamental entre Heidegger, Hölderlin e o sagrado? Nosso interesse em Heidegger foi meramente apropriativo: valermo-nos, primeiro, de sua ontologia fundamental
e, segundo, de suas considerações sobre a poesia – se quisermos uma terminologia, alinhamo-nos à
denominação usada por Marco Aurélio Werle (2005, p. 58): uma ontologia poética-fundamental. Quer
dizer, o modo como a poesia é abertura para o mundo e como sua essência é fundação. Resultado da
transa entre o filosofia e literatura, entre o filósofo alemão e o autor mineiro foi, agora pensando no corpus de análise não de forma separada, mas de forma integradora, a possibilidade de trilhar uma via nos
contos de Corpo de Baile em que a prosa coloca em jogo a experiência poética. Veja-se, portanto, como
Guimarães Rosa opera entre a ficção e o poema. Escritas sobre a experiência, logo, quer dizer: escritas
do mundo.
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Esthétique de l’excès et excès de l’esthétique

Camille Dumoulié
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Résumé
Alors que la philosophie, pour des raisons éthiques et ontologiques, exclut l’excès de l’humain, la littérature
révèle qu’il est inscrit dans l’essence de l’être parlant. Une forme d’excès est à l’origine de l’inspiration créatrice. De l’épopée à la tragédie et au roman moderne, la littérature met en scène des personnages excessifs.
Cela n’implique pas, pour autant, que toute poétique soit expression de la démesure, même s’il existe bien
une esthétique de l’excès. Néanmoins, l’esthétique en tant que telle, ainsi que Baumgarten l’a définie au XVIIIe
siècle, a pour objet spécifique un réel en excès que la raison et la connaissance logique ne peuvent que dénier.

Mots-clés: Esthétique. Littérature. Réel. Excès.

Ethique et esthétique
L’un des fondements de l’esthétique, entendue comme philosophie de l’art, est l’idée d’une convergence, voire d’une identité, du beau et du bien, sinon du vrai. Cet idéalisme esthétique peut être
paradoxalement défini comme néoplatonicien. Paradoxalement, puisque, si Platon identifiait, dans une
certaine mesure, le beau, le bien et le vrai, il considérait uniquement le beau naturel: les beaux corps ou
les beaux objets, en tant que copies de l’Idée, mais non les œuvres d’art, lesquelles, étant des copies de
copies, ne pouvaient être que des simulacres trompeurs. Il n’en reste pas moins que le néoplatonisme
a trahi Platon sur point, considérant le beau artistique comme supérieur au beau naturel et capablede
nous élever vers le vrai, le grand et le sublime. Cette voie, suggérée par Plotin, est magistralement ouverte par Longin pour être reprise à la Renaissance. Et quelles que soient les esthétiques – classiques, baroques ou modernes –, quels que soient les genres – tragique, comique, lyrique –, persiste cette conviction
d’une convergence de l’éthique et de l’esthétique. La tragédie, par le spectacle des méchants punis, met
le spectateur sur la voie des bons sentiments, la comédie corrige les mœurs en riant, le roman sert à
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l’éducation des mœurs, et, selon un néologisme que nos poètes contemporains répètent avec complaisance, le poétique est «poéthique».
Certes, l’idée que chaque époque se fait du bien varie tout autant que celle qu’elle se fait du
beau. Mais on peut dégager une constante morale, qui constituerait une base esthético-éthique, une
valeur fondamentale: la défense de la mesure et de la modération. Le traité de morale et l’œuvre d’art,
chacun à leur façon, ont comme objectif la dénonciation de l’excès. Ainsi, Aristote en fait le cœur de
l’Ethique à Nicomaque; la tragédie dénonce l’hybris des héros; les types de la comédie sont habités par
des passions excessives qui sont le signe d’un manque de modération. Molièreleur oppose la figure de
l’honnête homme, sage et mesuré. La «vérité romanesque», pour reprendre la formule de René Girard,
révèle les excès de la passion nourrie par le désir mimétique. Pourtant, l’anathème jeté par Platon sur
l’art semble rendre caducs tous les efforts philosophiques et critiques pour faire converger l’éthique et
l’esthétique. Et quelle que soit la bonne volonté morale de l’esthétique, la logique de ce pharmakon
qu’est l’œuvre d’art conduit àl’effet dénoncé par Platon au livre II de la République: par le simple fait
que les poètes et les auteurs de tragédies montrent des dieux soumis au désir et à la passion, des héros
injustes et violents, ils embellissent les passions mauvaises, rendent le mal et l’excès séduisants, tout au
moins légitimes.
La thèse que je voudrais défendre est, en son principe, fidèle à Platon: par le simple fait qu’elle
fasse de l’excès une représentation, et surtout une représentation héroïque, la littérature le justifie. La
défense éthique, à l’instar d’Aristote, consiste à rejeter l’excès hors de l’humain et à le considérer comme signe de barbarie, d’animalité ou de folie (Éthique à Nicomaque, VII, V, 5). C’est la meilleure manière
de s’en débarrasser à peu de frais, de le dénier. Au contraire, l’art et en particulier la littérature montrent
que l’excès est essentiel à l’humain. Et même s’ils en font une représentation effrayante, même s’ils suggèrent que toute sorte d’excès doit être fui, par leur insistance à le mettre en scène, ils confirment qu’il
est inscrit dans l’essence de l’homme (ici, bien sûr, s’arrête la fidélité à Platon). Sur un plan ontologique
ou existentiel, cette divergence entre l’éthique et l’esthétique peut s’exprimer ainsi: alors que l’histoire
de la philosophie a élaboré l’idée d’un sujet-substance, autonome et mesuré, la littérature, tout au long
de son histoire, a mis en scène un sujet hors de lui, qui est essentiellement un être d’excès – dans la mesure même où il manque à son être.
Pour justifier cette hypothèse, je voudrais d’abord rappeler le lien intime qui unit la littérature à
l’excès, puis tenter de définir ce qu’est l’esthétique de l’excès et, enfin, suggérer que l’objet de l’esthétique, entendue comme philosophie de l’art, est toujours en excès, de sorte qu’on peut parler d’un excès
de l’esthétique.

Littérature et excès
Le lien qui unit la littérature à l’excès concerne trois niveaux ou trois aspects. Il est thématique, il
touche à l’origine de la production esthétique, enfin, il est formel ou poétique.
Thématique. Les épopées, les tragédies, les comédies mettent toutes en scène des personnages
excessifs. Achille est le prototype des héros épiques dominés par le ménos, la fureur guerrière, mais il est
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aussi habité par cette colère surhumaine qu’est la mênis. Les héros tragiques sont animés par l’hybris et
la catharsis est une thérapie de l’excès. Conformément à la théorie des humeurs de la médecine antique,
elle consiste à purger le spectateur de ces deux passions néfastes que sont la crainte et la pitié, en les
produisant en excès dans l’organisme grâce au spectacle tragique, qui provoque donc un épanchement
salutaire. Carrément furieux sont les héros du théâtre latin, et ce modèle du furor va nourrir le théâtre
baroque. Les personnages des comédies sont aussi tous des furieux dans leur genre, esclaves d’une obsession et d’une idée fixe – comme le sont beaucoup de personnages de roman, jusqu’à ces explosions
de fureur et cette violence des passions qui font la matière de Melville, d’Emilie Brontë ou de Faulkner.
De même, une bonne part de la poésie s’écrit, selon le titre de René Char, entre Fureur et Mystère.
Dans cette longue histoire, le XVIIIe siècle constitue un moment essentieldu point de vue de l’esthétique en général, puisque c’est le siècle de son invention, et de l’esthétique de l’excès en particulier,
comme en témoigne Diderot dans son Discours sur la poésie dramatique1 de 1758: «La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et de sauvage. C’est lorsque la fureur de la guerre civile ou du fanatisme
arme les hommes de poignards, et que le sang coule à flots sur la terre, que le laurier d’Apollon s’agite et
verdit». Puis, à la manière de Longin, à la fin de son traité Du sublime2, Diderot se lamente sur son temps
qui n’est plus capable de ces productions de génie: «N’avons-nous pas éprouvé dans quelques circonstances une sorte de terreur qui nous était étrangère? Pourquoi n’a-t-elle rien produit? N’avons-nous plus
de génie?».
On pourrait résumer ce long texte de Diderot par cette formule: ce qui est excessif est, en soi,
esthétique. Burke publiesa Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau
en 1757, alors que l’histoire va devenir la scène des excès de la Terreur qu’il a annoncée dans un célèbre essaiconsacré à la Révolution française, et, surtout, Baumgarten invente l’esthétique. L’histoire de
l’art commence alors à s’orienter d’une théorie et d’une pratique du beau vers la recherche du sublime
etd’une expérience des limites, dont relève une bonne partie de l’esthétique romantique, des divers
futurismes, du surréalisme, de l’art abstrait ou de la musique dodécaphonique.
Production. Les plus anciennes théories de la production artistique découvrentla source de l’inspiration dans une forme d’excès, à l’image de la fureur poétique dont Platon fait l’éloge dans le Phèdre.
Les Problèmes XXX du pseudo-Aristote, L’homme de génie et la mélancolie3, en cherchentl’origine dans
l’excès de bile noire, de sorte que tout génie, selon lui, est une espèce de furieux mélancolique. Ces
théories se retrouvent souvent mêlées à la Renaissance, dès Marsile Ficin. Elles constituent la base de
la conception romantique et moderne du génie. Et elles préfigurent la théorie psychanalytique de la sublimation, qui reprend la question du sublime et associe la sublimation esthétique à la pulsion de mort4.
Lacan, d’ailleurs, dans le séminaire consacré à L’éthique de la psychanalyse5, affirme que le beau est dans
1. Œuvres complètes, t. 3, Le Club français du Livre, Paris, 1970, p. 483.
2. Traduction et présentation de J. Pigeaud, Rivages, Paris, 1993.
3. Trad. et présentation de J. Pigeaud, Rivages, Paris, 1988.
4. «En désexualisant ou en sublimant la libido du ça, il [le moi] travaille à l’encontre des visées de l’Éros, il se met au service
des motions pulsionnelles adverses», S. Freud, Le Moi et le Ça, in Œuvres complètes, t. XVI, trad. C. Baliteau, A. Bloch, J.-M.
Rondeau, PUF, Paris, 1991, p. 289.
5. Le séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Le Seuil, Paris, 1986.
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un rapport plus essentiel que le bien à la vérité du désir car il entretient un rapport plus spécifique au
réel, à la Chose qui est l’excès absolu du désir.
Poétique. On aborde, ainsi, l’esthétique de l’excès à proprement parler. En effet, si l’excès est
un thème fréquent et un moteur de la production artistique, la forme de l’œuvre n’est pas pour autant
excessive. Au contraire, la langue d’Homère ou celle des tragiques grecs est, comme le disait Nietzsche
dans la Naissance de la tragédie, le voile apollinien qui nous protège de l’excès dionysiaque. Et Boileau
a pu traduire le traité de Longin tout en étant le grand défenseur de l’esthétique classique. La fureur de
Phèdre, enfin, n’altère pas le rythme de l’alexandrin ni la langue de Racine. Mais il existe bien une esthétique de l’excès, qui, selon le même Nietzsche, remonte à la poésie lyriqued’Archiloque et qui s’exprime
dans de nombreux aspects du baroque ou dans les diverses avant-gardes.
La poétique de l’excès, comprise comme expression formelle de la violence propre à l’excès,a
toutes les apparences d’une esthétique du trop-plein alors qu’elle relève, en réalité, d’une esthétique du
vide. La raison en est que l’esthétique de l’excès a pour fonction de signifier un manque: elle signifie le
manque d’un signifiant premier.

Esthétique de l’excès
En effet, la multiplication des signifiants, des images, des effets rhétoriques, transforme le langage en un théâtre qui recouvre le vide d’une manière qui ne cesse de le signifier. L’esthétique baroque,
née dans une période de crise de l’ordre religieux, politique et moral, en offre la meilleure illustration ;
entre autres dans ces autels surmontés d’une accumulation de nuées d’où émergent une foule d’angelots qui tendent leurs bras vers le centre de la composition, laquelle est occupée par un trou cerné d’une
auréole de rayons dorés.
Les moments les plus extrêmes du théâtre de Shakespeare sont ceux où le vide surgit sur la scène, faisant coïncider le tragique et le grotesque. On voit, ainsi, Macbeth qui, au comble de sa fureur, fait
porter derrière lui son armure vide, dans un palais aussi déserté que l’est désormais son âme (A. IV, sc.
4). Ainsi, le roi Lear réalise le «nothing» que Cordelia avait proféré en réponse à sa demande d’amour.
Lui qui s’est «dévêtu» des insignes de la royauté et de la paternité incarne, désormais, le rien jusqu’au
grotesque et pathétique dénuement qui le rend semblable au pauvre Tom (A. III, sc. 4). Mais il résiste à
cette chute catastrophique dans le vide en se jetant dans les fureurs de l’«hysterica passio» que redoublent symboliquement les nuits de tempête et les assauts guerriers.
Cette rencontre fulgurante de l’excès et du manque, qui s’entretiennent mutuellement jusqu’à
s’identifier, ne produit pas qu’un théâtre de l’horreur ou du grotesque, mais participe aussi d’une esthétique de la joie et de la jouissance. La littérature en offre au moins deux expressions majeures à travers
l’amour courtois et l’écriture mystique. Dans les deux cas, la Dame et Dieu sont mis en position de signifiants d’une Autre jouissance qui manque, de signifiants de la Chose – dans le sens lacanien, cette chose
que Melville a figurée sous les traits de Moby Dick). La Dame désigne le lieu de projection du poète qui
porte le verbe à la limite de l’ineffable où il parvient à jouir du vide qu’Elle signifie. Et cette rencontre
constitue la pointe ultime de l’expérience poétique justement désignée par les troubadours avec le ter-
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me de «Joy». C’est la même «joie», selon le mot de Pascal, que connaît le mystique dans son extase.
Comme le rappelle Michel de Certeau6, l’écriture mystique est une tentative pour inscrire dans un corps
les stigmates de la langue qui manque, ou à l’inverse, pour forcer la langue à accueillir un corps absent –
celui du Christ. Ce n’est pas un hasard si, à la même époque baroque, naît le mythe de Don Juan, qui met
aussi en scène un théâtre de la jouissance et de l’excès, lequel, en réalité, «répète l’absence de l’unique
et inaccessible “femme”», de même que la mystique «répond à l’effacement progressif de Dieu comme
Unique objet d’amour»7.
Ainsi que le montrent à merveille les pages dans lesquelles le narrateur de Moby-Dick s’épuise
à décrire l’infinie variété des baleines et la somme entière de leurs particularités, tout comme Achab
s’épuise à poursuivre l’imprenable Moby Dick, l’accumulation de signifiants révèle le vide et le manque
essentiel d’un signifiant ultime de la Chose. Les extraordinaires pages que Melville consacre à la blancheur de la baleine révèlent que le déchaînement de fureur des hommes, des requins, des éléments, a
comme origine et source «that inscrutable thing» qu’est Moby Dick dont la blancheur est le miroir du
vide de Dieu dans l’univers8.
Selon que le vide se laisse plus ou moins entrevoir derrière le masque du trop-plein, la technique
de l’accumulation peut produire les effets les plus paradoxaux: l’ennui, comme souvent chez Sade; le carnavalesque et le grotesque comme chez Rabelais; l’humour comme chez Artaud, ou le comique suscité
par l’admiration des Sganarelles devant le catalogue donjuanesque.
Conformément à son sens étymologique de «transport au-delà», la métaphore est une figure
de l’excès, de l’hyperbole. C’est pourquoi le tempérament métaphorique est un tempérament mélancolique et excessif9. Mais que transporte donc si loin la métaphore, sinon le vide originaire sur lequel se
fonde le langage? Le poète, inventeur de métaphores nouvelles, réactive le geste premier qui a donné
voix à l’homme tel que le décrit Nietzsche dans Vérité et mensonge au sens extramoral10. Chaque saut
au-delà est suscité par le contact avec le réel excessif et intraduisible, car originairement in-signifiant.
Chaque nouvelle création métaphorique fait monter le vide au cœur du langage et le recouvre en même
temps. Telle est la fonction du trope: donner figure à ce qui n’en a pas, à ce qui est originairement Atropos, l’ultime Parque «sans figure», la mort. Le risque, dans l’art des figures de l’excès: oxymore, esthétique de la pointe, rhétorique de l’ineffable, gongorisme, est que le vide qui creuse le discours ne soit celui
de figures rhétoriques épuisées et épuisantes qui miment seulement l’expérience réelle d’un contact du
langage avec sa propre limite. C’est ainsi qu’on peut dire que «tout ce qui est excessif est insignifiant».

6. La Fable Mystique, Gallimard, Paris, 1982.
7. Ibid., p. 13.
8. H. Melville, Moby-Dick, chap. 42, traduction Armel Guerne, Pocket, Paris, 1981.
9. Voir, à ce sujet, les analyses de J. Pigeaud dans son introduction à L’homme de génie et la Mélancolie, op. cit.
10. «La “chose en soi” (qui serait précisément la vérité pure et sans conséquence) reste totalement insaisissable et absolument indigne des efforts dont elle serait l’objet pour celui qui crée un langage. Il désigne seulement des rapports des hommes
aux choses, et pour les exprimer il s’aide des métaphores les plus audacieuses. Transposer une excitation nerveuse en une
image ! Première métaphore. L’image à son tour transformée en son ! Deuxième métaphore. Et chaque fois, saut complet
d’une sphère à une autre, tout à fait différente et nouvelle», Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral. Ecrits posthumes 1870-1873, trad. J.-L. Backès, R. Haar, M. B. de Launay, Gallimard, Paris, 1975, p. 280.
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Contrairement à la philosophie, pour qui tout le réel est rationnel et pour qui il n’y a pas de trou
dans le logos, la littérature ne cesse d’écrire pour circonscrire ce réel qu’elle cherche à rendre d’autant
plus sensible qu’il est fuyant et que manque le signifiant ultime qui donnerait le dernier mot sur le réel.
Art du langage et des signifiants, il appartient à la littérature de révéler que l’excès est inscrit dans l’être
de l’homme en tant qu’être parlant. L’esthétique montre que l’excès n’est pas une simple démesure
quantitative, comme le prétend l’éthique, mais la réalité ontologique, qualitative, d’un sujet jeté hors de
lui-même par le fait du langage et qui ameute les signifiants dans une course précipitée pour combler le
vide de son être.
Ce travail, la psychanalyse l’appelle «sublimation». Mais il y a plusieurs façons de sublimer, l’une,
qu’on pourrait dire culturelle, recouvre toujours le réel de signifiants apparemment adéquats, l’autre,
«créationniste», montre que l’œuvre nait ex nihilo, du vide ou du Chaos qu’elle promeut. Lacan définit
cette sublimation créationniste comme le fait «d’élever un objet à la dignité de la Chose»11, soit de l’élever au point ultime du manque de signifiant. Dans un texte intitulé «Chaos in poetry», D. H. Lawrence fait
admirablement sentir la différence entre ces deux types de sublimation ou de poétique, entre les artistes qui créent au contact du chaos mortel et vivifiant à la fois, et ceux dont la fonction culturelle est de
«ravauder» la déchirure opérée par les génies dans le vaste parapluie astral qui nous protège (à savoir,
les habitudes culturelles et les croyances convenues, ainsi que les représentations conventionnelles),
déchirure qui laissait entrer le vent du chaos. Mais toute création esthétique est déjà une manière de se
protéger du chaos, une défense et une tentative pour colmater la brèche du réel. «Les poètes révèlent
le désir secret de l’humanité. Que révèlent-ils? Ils montrent l’appétit du chaos, et la peur du chaos. L’appétit du chaos est le souffle même de leur poésie. La peur du chaos réside dans leur parade de formes et
de techniques»12.
Il faut en conclure que si chaque esthétique particulière, ou chaque poétique, n’est pas une expression formelle de la violence et de l’excès, qui pousse certains poètes, comme Artaud, à refuser le jeu
signifiant pour laisser place à l’insignifiant du cri, qui serait l’émergence pathétique du pur réel dans le
langage,l’esthétique a rapport avec l’excès essentiel du réel. Cela est justement inscrit au cœur du concept d’esthétique élaboré par Baumgarten tout au long de son œuvre et spécifiquement défini, en 1750,
dans Æsthetica13.

Excès de l’esthétique
L’esthétique a pour objet de prédilection un réel en excès, autrement dit, un réel qui échappe
au concept, au logos, à la raison, mais qui possède sa vérité propre. Ce réel qui excède le concept et
11. L’éthique de la psychanalyse, op. cit., p 133.
12. D. H. Lawrence, «Le chaos en poésie», Cahiers de l’Herne, Paris, 1988, p. 190. (What about the poets, then, at this juncture? They reveal the inward desire of mankind. What do they reveal? They show the desire for chaos, and the fear of chaos.
The desire for chaos is the breath of their poetry. The fear of chaos is in their parade of forms and technique. Selected Critical
Writings, Oxford University Press, 1998, p. 236).
13. A. G. Baumgarten, Esthétique, précédée de Méditations philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l’essence du
poème et de Métaphysique, trad. J.-Y. Pranchère, Paris, L’Herne, 1988.
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auquel manque un signifiant adéquat, est celui que la philosophie a dénié tout au long de son histoire.
L’esthétique naît donc du constat d’une «perte» du réel par la raison logique. Certes, pour Baumgarten,
le rationnel c’est le réel, mais, dans la conception leibnizienne qui est la sienne, seul Dieu accède à la
vision età l’adéquation intégrales, aussi bien pour ce qui concerne le tout du monde, et même des mondes possibles, que la singularité de chaque chose. L’homme doit choisir. Ou plutôt, il a toujours choisi la
connaissance logique (imparfaite pour lui) en négligeant la connaissance esthétique. Aussi imparfaite,
mais complémentaire, car elle est le seul chemin vers la vérité matérielle du sensible et du singulier.
Baumgarten illustre cela par une image: «Je pense pour ma part qu’il est déjà possible aux philosophes de voir avec la plus grande clarté que la connaissance et la vérité logique doivent payer par une
importante perte de perfection matérielle tout ce qui leur confère une exceptionnelle perfection formelle. Qu’est-ce en effet que l’abstraction, sinon une perte? Il est de la même façon impossible de tirer une
forme sphérique d’un bloc de marbre dont la configuration est irrégulière, si ce n’est au prix d’une perte
de matière, prix qui est au moins aussi élevé que l’exige l’obtention d’une forme ronde»14.
L’esthétique est donc la science de l’excès, de ce qui excède la raison dans la mesure où son triple
objet est la vérité du confus, la vérité du fini et la vérité du virtuel.
L’esthétique est la science du confus. Baumgarten prend pour point de départ le thème leibnizien
de la connaissance sensible, claire bien que confuse: «Les perceptions sensibles et confuses de l’âme
contiennent déjà en elles-mêmes un certain de degré de certitude qui n’en est pas moins complète,
ainsi qu’un degré de conscience suffisant pour distinguer certaines vérités de toutes les faussetés»15.
Les représentations distinctes et adéquates ne sont «à aucun degré» poétiques16, et «il est poétique de
préférer le terme impropre (figuré) au terme propre»17. «L’horizon esthétique bénéficie d’une immense
quantité d’objets, qui est sa forêt, son Chaos et sa matière»18. Pour être confuses, les représentations
poétiques n’en sont pas moins «claires» et ne sauraient être «obscures»19.
Sur quel critère se fonde cette science? Certainement, un critère qui sera le plus opposé à celui
qui fonde la raison logique et philosophique. A savoir: le choc émotionnel, l’intensité de l’affect. La clarté
du concept réside dans la rigueur de son analyse; la clarté de la sensation esthétique réside dans l’intensité du choc qu’elle provoque et dans le degré d’admiration qu’elle suscite, lesquels font ressentir la
confuse richesse du réel. «La fin de l’esthétique est la perfection de la connaissance sensible comme telle, c’est-à-dire la beauté»20. Baumgarten ne définit plus la beauté par l’adéquation de la représentation
à un objet, maispar l’intensité propre de la sensation. Il s’agit donc d’une expérience existentielle. «Les
sensations qui sont fortes sont plus claires, donc plus poétiques que celles qui sont moins claires et qui
sont faibles […]; les sensations qui sont fortes accompagnent plutôt un affect intense qu’un affect peu
14. Op. cit., p. 201.
15. Ibid., p. 183.
16. Ibid., p. 34.
17. Ibid., p. 64.
18. Ibid., p. 203.
19. Ibid., p. 34-35.
20. Ibid., p. 127.
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intense […]. Il est donc tout à fait poétique de susciter des affects très intenses. […] Il est plus poétique
de faire naître des affects que des imaginations autres»21. Le critère déterminant, qui assure que le choc
affectif est bien esthétique et produit le beau, est la «vivacité», le «plein de vie» (Lebhaftigkeit)22. C’est
sur cela que se fonde le «bonheur» esthétique.
L’esthétique révèle la vérité intrinsèque du fini ou du singulier. La connaissance logique est limitée
par la finitude humaine, mais, surtout, elle ne peut s’exercer que par la perte de la vérité matérielle. Plus
la vérité formelle est grande, plus la vérité matérielle est faible. D’où la nécessité de recourir à un mode
de connaissance spécifique bien qu’«inférieur» et d’admettre le caractère irréductible de la vérité esthétique. Tout le réel n’est pas conceptualisable. Il existe un réel sans concept, le singulier. Plus on s’approche du singulier, plus il faut esthétiser. Donc, plus on esthétise, plus on signifie le manque de signifiant,
ou d’un signifiant dernier. «L’horizon esthétique doit principalement sa richesse aux objets singuliers,
individuels et très déterminés, qui donnent à la vérité esthéticologique la plus grande perfection matérielle possible»23.
«La vérité esthéticologique de l’individu ou de la chose singulière revient à la perception de la
plus grande vérité métaphysique qui soit en son genre»24. L’esthétique est donc toujours prise en charge
d’un excès de réel par rapport au concept. Cette problématique est au cœur de ce qui se joue dans les
rapports entre littérature et philosophie à l’époque des Lumières, en France.
L’esthétique prône la supériorité du virtuel sur l’actuel. D’une certaine façon, Baumgarten, en
tant quephilosophe, dénie la découverte qu’il vient de faire, affichant l’éternel mépris des philosophes à
l’égard de la faculté de juger esthétique qu’il définit comme «faculté de connaissance inférieure»25. Mais
ce qu’il dénie s’affirme, ailleurs, avec d’autant plus de force: «les poètes sont aussi des voyants – vates».
«Il y a longtemps qu’on a observé que le poète est une sorte de démiurge ou de créateur; le poème doit
donc être pour ainsi dire un monde»26. Il faut donc conclure que la connaissance esthétique, ouverte à
l’infinité des possibles, est une «gnoséologie» supérieure, et non inférieure à la connaissance logique,
laquelle est limitée à l’unique réalité. Aristote, dans la Poétique, affirmait déjà la supériorité du poète sur
l’historien,car le poète dit ce qui aurait pu avoir lieu et l’historien ce qui a eu lieu. Le poète dit l’événement pur, dans virtualité créatrice.
L’esthétique de Baumgarten préfigure les esthétiques les plus modernes. Avant Bataille, qui revendique le concept d’«hétérologie», il affirme que la vérité esthétique, dans la mesure où cette science
peut avoir pour objet la multiplicité des mondes possibles, est une «vérité hétérocosmique»27. Contrairement aux objets qui ne peuvent exister dans aucun monde possible et qui sont «utopiques […] seules

21. Ibid., p. 41-42.
22. Ibid., p. 74.
23. Ibid., p. 203.
24. Ibid., p. 161.
25. Ibid., p. 85.
26. Ibid., p. 133 & 58.
27. Ibid., p. 161.
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les inventions vraies et hétorocosmiques sont poétiques»28. Par ailleurs, àde nombreux égards, cette
esthétique préfigure la pensée deleuzienne de l’art et de la littérature.

Déni de l’esthétique et excès du réel
L’esthétique s’exerce à la limite, elle concerne un dehors de la raison humaine, voire un dehors
du monde qu’on peut appeler l’infini des mondes possibles ou le virtuel. Baumgarten, philosophe et métaphysicien, a une conception positive de l’esthétique, en ce qu’elle s’inscrit dans l’ordre cosmique divin,
de sorte que l’artiste ne reproduit plus le réel, mais redouble le geste créateur de Dieu. Il rejoint, ainsi,
l’idée de Longin pour qui le sublime élève vers le grand, le meilleur, le divin. Mais dans un monde privé
de Dieu, l’esthétique aura à charge de révéler le vide, de faire monter de vide dans le réel, de montrer,
un peu comme dans la physique quantique, la puissance créatrice du vide – fût-ce à son corps défendant.
Dès lors, on comprend que les philosophes qui ont suivi Baumgarten l’ont tous trahi. Kant, le premier, lecteur et admirateur de sa Métaphysique, a détourné le concept d’esthétique vers des théories
transcendantales et a décrété la fin historique de l’art. Mais Hegel, surtout, le génie de l’esthétique philosophique, l’a retournée contre elle-même, niant que l’art ait une vérité spécifique et affirmant, comme
Kant, qu’il était parvenu à sa fin historique.
«L’art creuse un abîme entre l’apparence et illusion de ce monde mauvais et périssable, d’une
part, et le contenu vrai des événements, de l’autre, pour revêtir ces événements et phénomènes d’une
réalité plus haute, née de l’esprit. C’est ainsi, encore une fois, que loin d’être, par rapport à la réalité
courante, de simples apparences et illusions, les manifestations de l’art possèdent une réalité plus haute
et une existence plus vraie»29. Non seulement cette déclaration idéaliste nie la valeur et la vérité du réel
concret, rejetés dans le monde du mal et de l’illusion, mais cette concession philosophique est la meilleure dénégation de la spécificité de l’art et de la vérité matérielle qui lui appartient. Hegel nie la spécificité
de la vérité esthétique en la soumettant à la vérité proprement philosophique et unique de l’Esprit. Dans
l’art, «l’esprit ne recherche pas l’universel, l’idée, la suppression du sensible, mais seulement le sensible
et l’individuel, abstrait de sa matérialité. Il ne veut que la surface du sensible. Le sensible se trouve ainsi
élevé dans l’art à l’état d’apparence, et l’art occupe le milieu entre le sensible pur et la pensée pure»30.
Considéré sous le soleil de l’Esprit, «l’art reste pour nous, quant à sa suprême destination, une
chose du passé. De fait, il a perdu pour nous ce qu’il avait d’authentiquement vrai et de vivant, sa réalité
et sa nécessité de jadis, et se trouve désormais relégué dans notre représentation»31. «L’œuvre d’art est
donc incapable de satisfaire notre ultime besoin d’Absolu»32. Hegel en tire la conclusion ironique que
28. Ibid., p. 50.
29. G. W. F. Hegel, Introduction à l’Esthétique. Le Beau, S. Jankélévitch, Flammarion, 1979, p. 30.
30. Op. cit., p. 69.
31. Ibid., p. 34.
32. Ibid., p. 33.
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l’esthétique, comme science de l’art, n’a jamais autant été un besoin, non pour en dégager la vérité spécifique ou la puissance de renouveau, mais pour reconnaître ce qu’il est, comme moment dépassé de la
vérité de l’Esprit.
Cet excès de l’esthétique, cette vérité en excès qui est son objet,que la philosophie, sous le nom
même d’esthétique n’a cessé de dénier, et que Baumgarten a mis au jour, on peut l’appeler l’excès du
réel.
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RESUMO
Enquanto a filosofia, por razões éticas e ontológicas, exclui o excesso do humano, a literatura revela que ele
está inscrito na essência do ser falante. Uma forma de excesso está na origem da inspiração criativa. Da epopeia
à tragédia e ao romance moderno, a literatura coloca em cena personagens excessivos. Esse fato não implica,
no entanto, que toda poética seja a expressão da desmedida, mesmo se exista, certamente, uma estética do
excesso. Entretanto, a estética enquanto tal, assim como Baumgarten a define no século XVIII, tem por objeto
um real em excesso que a razão e o conhecimento lógico não podem senão recusar.

Palavras-chave: Estética. Literatura. Real. Excesso.

Ética e estética
Um dos fundamentos da estética, entendida como filosofia da arte, está na ideia de uma convergência, até mesmo de uma identidade, do belo e do bem, quando não do verdadeiro. Este idealismo
estético pode ser paradoxalmente definido como neoplatônico. Paradoxalmente, pois se Platão identificava, em certa medida, o belo, o bem e o verdadeiro, ele considerava unicamente o belo natural: os
belos corpos ou os belos objetos, como cópias da Ideia, mas não as obras de arte, as quais, sendo cópias
de cópias, só podiam ser simulacros enganadores. Mas a verdade é que o neoplatonismotraiu Platão
sob esse ponto de vista, ao considerar o belo artístico superior ao belo natural, capaz de elevar-nos ao
verdadeiro, ao grande e ao sublime. Esta via, sugerida por Plotino, é magistralmente aberta por Longino,
para ser retomada na Renascença. E quaisquer que sejam as estéticas – clássicas, barrocas ou modernas
–, quaisquer que sejam os gêneros – trágico, cômico, lírico –, persiste essa convicção de uma convergência da ética e da estética. A tragédia, peloespetáculo das más ações, coloca o expectador no caminhodos
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bons sentimentos, a comédia pela correção dos modos através do riso, o romance servindo à educação
dos modos, e, o poético pelo “po-ético”, em alusão a um neologismo que nossos poetas contemporâneos repetem com complacência.
Certamente, a ideia segundo a qual cada época faz do bem varia tanto quanto aquela que se faz
do belo. Mas é possível apreender desse fatouma constante moral, que constituiria uma base estética-ética, um valor fundamental: a defesa da medida e da moderação. O tratado de moral e aobra de arte,
cada qual à sua maneira, tem como objetivo a denúncia do excesso. Esta encontra-se no centro da obra
de Aristóteles, L’Éthique à Nicomaque (1997); a tragédia denuncia a hybris dos heróis; os tipos da comédia são possuídos por paixões excessivas que são o signo de uma falta de moderação. Molière, opondo-lhes, traz a figura do “honnêtehomme”, sábio e moderado. A “verdade romanesca”, para retomar a
fórmula de René Girard, revela os excessos da paixão alimentada pelo desejo mimético. No entanto, o
anátemalançado por Platão sobre a arte parece tornar caducos todos os esforços filosóficos e críticos
para fazer convergir a ética e estética. E, qualquer que seja a boa vontade moral da estética, a lógica
desse pharmakon que é a obra de arte conduz ao efeito denunciado por Platão, no livro II de a República:
pelo simples fato de os poetas e os autores da tragédia apresentarem deuses submissos ao desejo e à
paixão, heróis injustos e violentos, eles embelezam as paixões ruins, tornando o mal e o excesso sedutores, ou pelo menos legítimos.
A tese que eu gostaria de defender é, em seu princípio, fiel a Platão: pelo simples fato de ela
fazer do excesso uma representação, e sobretudo uma representação heroica, a literatura o justifica. A
defesa ética, nos moldes deAristóteles, consiste em rejeitar o excesso fora do humano e em considerá-lo
signo de barbárie, de animalidade, ou de loucura (ARISTÓTELES, 1999, Livro VII, V, 5). Negar é a melhor
maneira de se livrar, com poucos desgastes, do excesso. Ao contrário, a arte e, em particular, a literatura, mostram que o excesso é essencial ao humano. E, mesmo se estas façam dele uma representação
assustadora, mesmo se elas sugiram que toda forma de excesso deva ser evitada, por sua insistência em
colocá-lo em cena, elas confirmam que ele está inscrito na essência do homem (aqui, é claro, termina a
fidelidade a Platão). Em um plano ontológico ou existencial, essa divergência entre a ética e a estética
pode se exprimir do seguinte modo: enquanto a história da filosofia elaborou a ideia de um sujeito-substância, autônoma e moderada, a literatura, ao longo de sua história, colocou em cena um sujeito fora de
si – que é essencialmente um ser do excesso – na medida mesma em que ele ausenta seu ser.
Para justificar essa hipótese, eu gostaria primeiramente de lembrar o intimo laço que une a literatura ao excesso, depois disso, tentar definir o que é a estética do excesso e, finalmente, sugerir que o
objeto da estética, compreendida como filosofia da arte, encontra-se sempre em excesso, de tal forma
que é possível falar de um excesso do estético.

Literatura e excesso
O laço que une a literatura ao excesso abrange três níveis ou três aspectos. Ele é temático, ele
toca na origem da produção estética, e enfim ele é formal ou poético.
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Temático. As epopeias, as tragédias, as comédias põem em cena personagens excessivas. Aquiles
é o protótipo dos heróis épicos dominados pelo ménos, o furor guerreiro, maisele é também habitado
por esta cólera sobrehumana que é a mênis. Sendo os heróis trágicos animados pela hybris, a catharsis
seria uma terapia do excesso. De acordo com a teoria dos humores da medicina antiga, a catharsis consiste em purgar o expectador destas duas paixões nefastas que são o temor e a piedade, produzindo-os
em excesso no organismo graças ao espetáculo trágico, e que provoca, assim, uma efusão salutar. Realmente furiosos são os heróis do teatro latino, sendo este modelo do furor que irá alimentar o teatro
barroco. As personagens das comédias são também todas furiosas em seu gênero, escravas de uma
obsessão e de uma ideia fixa – como o são muitas das personagens de romance,alcançando essas explosões de furor e essa violência das paixões que constituem a matéria de Melville, de Emilie Brontë ou de
Faulkner. O mesmo acontece com boa parte da poesia que se escreve, segundo o titulo de René Char,
entre Fureur et Mystère.
Nessa longa história, o século XVIII constitui um momento essencial do ponto de vista do estético
em geral, pois é o século de sua invenção, e da estética em particular, como testemunha Diderot em seu
Discours sur la poésie dramatique de 1758: «A poesia quer algo de enorme, de bárbaro e de selvagem.
É no momento em queo furor da guerra civil ou o fanatismo arma os homens com punhais, e o sangue
jorra sobre a terra, que os louros de Apolo agitam-se e tornam-se verdes» (DIDEROT, 1970, p. 483). Em
seguida, à maneira de Longino no final de seu tratado Du sublime (1993), Diderot lamenta-se sobre seu
tempo não ser mais capaz dessas produções de gênio: «Não experimentamos em algumas circunstâncias
uma espécie de terror que nos era estranha? Por que ela nada produziu? Não temos mais gênio?» (DIDEROT, 1993).
Poderíamos resumir esse longo texto de Diderot através da seguinte fórmula: o que é excessivo
é, em si, estético. Burke publica sua Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du
beau em 1757, enquanto que a história vai se tornaracena dos excessos do Terror, que ele anunciou em
seu célebre ensaio sobre a Revolução Francesa, e sobretudo,enquantoque Baumgarten inventa a estética. A história da arte começa então a orientar-se por uma teoria e uma prática do belo na direção de uma
procura do sublime e por uma experiência dos limites, que fazem parte, em certa medida, da estética
romântica, dos diversos futurismos, do surrealismo, da arte abstrata ou da música dodecafônica.
Produção. As mais antigas teorias da produção artística descobrem a fonte da inspiração em
uma forma de excesso, à imagem do furor poético que elogia Platão em La Phèdre. Les Problèmes XXX,
do pseudo Aristóteles, L’homme de génie et la mélancolie1 (1988) procurando a origem do excesso dabilis negra, de tal maneira que todo gênio, segundo ele, seria uma espécie de furioso melancólico. Essas teorias encontram-se frequentemente misturadas no Renascimento, a partir de Marsille Ficin. Elas
constituem a base da concepção romântica e moderna do gênio e prefiguram a teoria psicanalítica da
sublimação, que retoma a questão do sublime e associa a sublimação estética à pulsão de morte2. Lacan,
aliás, em seu seminário sobre L’éthique de la psychanalyse (1986), afirma que o belo, em comparaçãoao
1. Nota da Tradutora:Camille Dumoulié ao citar um «pseudo-Aristóteles», em Le Problème XXX, editado sob o título l’Homme
de génie et la mélancolie, lembra-nos da suposta autoria desse texto a Aristóteles, atribuída por Sêneca, Plutarco e Cícero.
2. «Dessexualizando ou sublimando a libido do «isso», ele [o eu] trabalha contra as tramas de Eros; ele se põe a serviço das
moções pulsionais adversas», S. Freud, Le Moi et le Ça, em Œuvres complètes, t. XVI, trad. C. Baliteau, A. Bloch, J.-M. Rondeau,
PUF: Paris, 1991, p. 289.
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bem,possui uma relação mais essencial com a verdade do desejo, pois ele entretém uma relação mais
específica com o real, coma Coisa que éo excesso absoluto do desejo.
Poétique. Aborda-se, assim, a estética do excesso propriamente dita. Na verdade, se o excesso
é um tema frequente e um motor da produção artística, a forma da obra de arte não é, no entanto, excessiva. Ao contrário, a língua de Homero ou aquela dos trágicos gregos é, como o dizia Nietzsche em La
naissance de la tragédie, o véu apolíneo que nos protege do excesso dionisíaco. Boileau pode traduzir o
tratado de Longino como o grande defensor da estética clássica. O furor de Phèdre, enfim, não altera o
ritmo do alexandrino nem a linguagem de Racine. Mas existe certamente uma estética do excesso, que,
segundo Nietzsche, remonta à poesia lírica de Archiloque, exprimindo-se em numerosos aspectos do
barroco ou nas diversas vanguardas.
A poética do excesso, compreendida como expressão formal da violência própria do excesso, tem
toda aparência de uma estética do excedente, enquanto que na realidade elafaz parte da estética do
vazio. A razão disso está no fato de a estética do excesso ter por função significar uma falta: ela significa
uma falta de um significante primeiro.

Estética do excesso
Na realidade, a multiplicação dos significantes, das imagens, dos efeitos retóricos, transforma a
linguagem em um teatro que recobre o vazio de uma tal maneira que não cessa de significá-la. A estética barroca, nascida em um período de crise da ordem religiosa, política e moral, oferece uma melhor
ilustraçãodessa linguagem; entre outras nestes altares abarrotadosdeum acúmulo de nuvens de onde
emergem uma multidão de anjinhos que estendem seus braços em direçãoao centro da composição,
que encontra-se ocupada por um furovisualizado por uma aureola de raios dourados.
Os momentos mais extremos do teatro de Shakespeare são estes onde o vazio surge na cena,
fazendo coincidir o trágico e o grotesco. Dessa forma, observa-se que em Macbeth, no auge de sua fúria,
carrega atrás dele sua armadura vazia, em um palácio tão deserto com o é agorasua alma (A. IV, sc. 4).
Assim o rei Lear realiza o «nothing» que Cordelia tinha proferido como resposta ao seu pedido de amor.
Ele, que se «desvestiu» das insignias da realeza e da paternidade encarna, a partir de agora, o nada até o
grotesco e o patético desnudamento que o torna semelhante ao pobre Tom (A. III, sc. 4). No entanto, ele
resiste a essa queda catastrófica no vazio, jogando-se nos furores da «hysterica passio» que intensificam
simbolicamente as noites de tempestade e os ataques guerreiros.
Este encontro fulgurante do excesso e da falta, que se entretêm mutuamente até sua identificação, não produz senão um teatro do horror ou do grotesco, mas que participa também de uma estética
da alegria e do gozo. A esse respeito, a literatura oferece pelo menos duas expressões maiores através
do amor cortês e da escritura mística. Nos dois casos, a Dama e Deus, respectivamente, são colocados
em posição de significantes de um Outro gozo que falta, de significantes da Coisa – no sentido lacaniano, esta coisa que Melville figurou sob os traços de Moby Dick. A Dama designa o lugar de projeção do
poeta que leva o verbo ao limite do inefável – local onde ele chega a gozar o vazio que Ela significa. Tal
encontro constitui a última extremidadeda experiência poética justamente designada pelos trovadores
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com o termo de «Joy». É a mesma «alegria», segundo a palavra de Pascal, que conhece o místico em seu
êxtase. Conforme lembra Michel de Certeau (1982), a escritura mística é uma tentativa para inscrever
em um corpo os estigmasda língua que falta, ou inversamente, para forçar a língua a acolher um corpo
ausente – aquele do Cristo. Não é um acaso se, na mesma época barroca, nasce o mito de Don Juan, que
coloca também em cena um teatro do gozo e do excesso, o qual, na realidade, «repete a ausência da
única e inacessível mulher», assim como a mística «responde ao apagamento progressivo de Deus como
Único objeto de amor» (Idem, p. 13).
Como o mostram perfeitamente as páginas nas quais o narrador de Moby-Dick esgota-se na descrição da infinitavariedade de baleias e na somatória de suas particularidades, assim como Achab esgota-se em perseguir a intocável Moby Dick, a acumulação de significantes revela o vazio e a falta essencial
de um significante último da Coisa. As extraordinárias páginas de Melville dedicadas à brancura da baleia
revelam que o desencadeamento do furor dos homens,dostubarões, dos elementos, tem como origem e
fonte «that inscrutable thing» que é Moby Dick, cuja brancura é o espelho do vazio de Deus no universo
(MELVILLE, 1981).
Variando segundo ovazio que se deixa mais ou menos entrever, por detrás de si a máscara do
excedente, a técnica da acumulação pode produzir os efeitos mais paradoxais: o tédio, como frequentemente encontrado em Sade; o carnavalesco e o grotesco, taiscomo em Rabelais; o humor como em
Artaud, ou o cômico suscitado pela admiração dos Sganarelles diante do catálogo donjuanesco.
Em conformidade com seu sentido etimológico de «transporte além», a metáfora é uma figura
do excesso, da hiperbole. É o motivo de o temperamento metafórico ser um temperamento melancólico
e excessivo3. Mas então que transporte tão longe da metáfora, senão o vazio originário sobre o qual funda-se a linguagem? O poeta, inventor de metáforas novas, reativa o gesto primeiro que deu voz ao homem tal como o descreve Nietzsche em Vérité et mensonge au sens extramoral (1975)4. Cada saltopara
«além» é suscitado pelo contato com o real excessivo e intraduzível, pois originariamente in-signifiante.
Cada nova criação metafórica faz com que simultaneamente suba o vazio no coração da linguagem e
arecubra. Tal é a função dotropo: dar figura ao que não tem, ao que é originariamente Atropos, o último
Parque «sem figura», a morte. O risco, na arte das figuras do excesso: oximoro, estética da extremidade,
retórica do inefável, gongorismo, é de que o vazio que cava o discurso não seja aquele de figuras retóricas esgotadas e esgotantes que imitamsomente a experiência real de um contato da linguagem com seu
próprio limite. É assim que se pode dizer que «tudo o que é excessivo é insignificante».
Contrariamente à filosofia, para a qual todo o real é racional e para a qual não há furos no logos,
a literatura não cessa de escrever a fim de cirscunscrever esse real que ela procura tornar tanto mais
3. Ver, sobre esse assunto, as análises de J. Pigeaud em sua introdução a L’homme de génie et la Mélancolie.
4. «A “coisa em si” (que seria precisamente a verdade pura e sem consequência) permanece totalmente inapreensível e
absolutamente indigna dos esforços do qual ela seria o objeto, para aquele que cria a linguagem.Esta designa apenas as relações dos homens para as coisas, e a fim de exprimi-las, ela auxilia-se das metáforas mais audaciosas. Transpor uma excitação
nervosa em uma imagem! Primeira metáfora. A imagem, por sua vez, transformada em som! Segunda metáfora. E a cada vez,
salto completo de uma esfera a uma outra, totalmente diferente e nova». Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral.
Ecrits posthumes 1870-1873, trad. J.-L. Backès, R. Haar, M. B. de Launay. Paris: Gallimard, 1975.
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sensível quanto fugidio. Nessas condições, ausenta-se o significante último que daria a última palavra
sobre o real. Arte da linguagem e dos significados, cabe à literatura revelar que o excesso está inscrito
no ser do homem enquanto ser falante. A estética mostra que o excesso não é uma simples desmedida
quantitativa, como o pretende a ética, mas sim a ontologia qualitativa, de um sujeito lançado fora dele
mesmo, pelo fato da linguagem, e que incitaos significantes a uma corrida precipitada para preencher o
vazio de seu ser.
Esse trabalho, a psicanálise denomina-o «sublimação». Mas há várias formas de sublimar; uma,
que se poderia dizer, cultural, recobre sempre o real de significantes aparentemente adequados; uma
outra, «criacionista», mostra que a obra nasce ex nihilo, do vazio ou do Caos que ela promove. Lacan define essa sublimação criacionista como o fato «de elevar um objeto à dignidade da Coisa» (1986, p. 133),
ou de elevá-lo ao ponto último da falta de significante. Em um texto intitulado «Chaos in poetry», D. H.
Lawrence faz admiravelmente sentir a diferença entre esses dois tipos de sublimação ou de poética, entre os artistas que criam a partir do caos simultaneamente mortal e revigorante, e aqueles cuja função
cultural é de «remendar» o rasgo operado pelos gênios em um vasto guarda-chuva astral que nos protege (a saber, os hábitos culturais e as crenças acordadas, assim como as representações convencionais);
rasgoque deixava entrar o vento do caos. Mas toda criação estética já é uma maneira de se proteger do
caos, uma defesa e uma tentativa de tapar a brecha do real. «Os poetas revelam o desejo secreto da humanidade. O que eles revelam? Eles mostram o apetite do caos, e o medo do caos. O apetite do caos é o
próprio sopro de sua poesia. O medo do caos reside em seudesfile de formas e de técnicas» (LAWRENCE,
1988, p. 190)5.
É necessário concluir desse fato que se cada estética particular, ou cada poética, não é uma
expressão formal da violência e do excesso – que leva certos poetas, como Artaud, a recusar o jogo
significante para deixar lugar ao insignificante do grito, que seria a emergência patética do puro real da
linguagem – por outro lado, a estética mantém, sim, relação com o excesso essencial do real. Isso está
justamente inscrito no centro do conceito da estética elaborado por Baumgarten ao longo de sua obra e
especificamente definido, em 1750, em Æsthetica (1988)6.

Excesso da estética
A estética tem por objeto de predileção um real em excesso. Dito de outra forma, um real que
escapa ao conceito, ao logos, à razão, que no entanto possui sua verdade própria. Esse real que excede o
conceito e ao qual se ausenta um significante adequado, é aquele que a filosofia negou ao longo de sua
história. A estética nasce da constatação de uma «perda» do real pela razão lógica. Certamente, para
Baumgarten, o racional é o real, mas, na concepção leibniziana que é a sua, apenas Deus ascede à visão
5. D. H. Lawrence, «Le chaos en poésie», Cahiers de l’Herne, Paris, 1988, p. 190. (What about the poets, then, at this juncture? They reveal the inward desire of mankind. What do they reveal? They show the desire for chaos, and the fear of chaos.
The desire for chaos is the breath of their poetry. The fear of chaos is in their parade of forms and technique. Selected Critical
Writings, Oxford University Press, 1998, p. 236).
6. A. G. Baumgarten, Esthétique, precedida de Méditations philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l’essence du
poème et de Métaphysique, trad. J.-Y. Pranchère, Paris, L’Herne, 988.
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e à adequação integrais, tanto no que diz respeito ao todo do mundo, e mesmo dos mundos possíveis,
como tambémà singularidade de cada coisa. O homem deve escolher. Ou melhor, ele escolheu sempre
o conhecimento lógico (imperfeito para ele), negligenciando o conhecimento estético – tão imperfeito,
mas complementar, pois ele é o único caminho em direção à verdade material do sensível e do singular.
Baumgarten ilustra esse fato através de uma imagem:
Da minha parte, eu penso já serpossível aos filósofos ver com maior clareza que o conhecimento
e a verdade lógica devem pagar por uma importante perda de perfeição material tudo o que
lhe confere uma excepcional perfeição formal. O que é, na verdade, a abstração, senão a
perda? Da mesma maneira, é impossível tirar uma forma esférica de um bloco de mármore cuja
configuração é irregular, exceto ao preço de uma perda de matéria, preço que é pelo menos tão
elevado como o exige a obtenção de uma forma redonda (BAUMGARTEN, 1988, p. 201).

A estética é, então, a ciência do excesso, do que excede a razão, na medida em que seu triplo
objeto é a verdade do confuso, a verdade do finito e a verdade do virtual.
A estética é a ciência do confuso. Baumgarten toma como ponto de partida o tema leibniziano do
conhecimento sensível, claro ainda que confuso:
As percepções sensíveis e confusas da alma já contêm nelas mesmas um certo grau de certeza
que não é menos completo, assim como um grau de consciência suficiente para distinguir certas
verdades de todas as falsidades (Ibidem, p. 183).

As representações distintas e adequadas não são «em grau algum» poéticas (Ibidem, p. 34), e «é
poético preferir o termo impróprio (figurado) ao termo próprio» (Ibidem, p. 64). «O horizonte estético
beneficia-se de uma imensa quantidade de objetos, que é sua floresta, seu Caos e sua matéria» (Ibidem,
p. 203).Para ser confusas, as representações poéticas não são menos «claras» e não saberiam ser «obscuras» (Ibidem, p. 34-35).
Sobre qual critério funda-se essa ciência? Certamente, um critério que será o mais oposto àquele
que funda a razão lógica e a filosofia. A saber:o choque emocional, a intensidade do afeto. A clareza do
conceito reside no rigor de sua análise; a clareza da sensação estética reside na intensidade do choque
que ela provoca e no grau de admiração que ela suscita, os quais fazem sentir a confusa riqueza do real.
«A finalidade da estética é a perfeição do conheicmento sensível como tal, isto é, a beleza» (Ibidem, p.
127).Baumgarten não define mais a beleza pela adequação da representação a um objeto, mas pela intensidade própria da sensação. Trata-se, dessa maneira, de uma experiência existencial. «As sensações
que são fortes são mais claras, então mais poéticas que aquelas menos claras e que são fracas […]; as
sensações que são fortes acompanham mais um afeto intenso, que um afeto pouco intenso […]. É então
totalmente poético suscitar afetos muito intensos. […] É mais poético fazer nascer afetos que imaginações outras» (Ibidem, p. 41- 42). O critério determinante, que assegura que o choque afetivoé bem estético e produz o belo, é o da «vivacidade», o «pleno de vida» (Lebhaftigkeit)(Ibidem, p. 74). É sobre esta
última que se funda a «felicidade» estética.
A estética revela a verdade intrínseca do finito ou do singular. O conhecimento lógico é limitado
pela finitude humana, mas, sobretudo, por ele não poder exercer-se senão pela perda da verdade mate-
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rial. Quanto maior for a verdade formal, mais frágil será a verdade material. Daí vem a necessidade de recorrer a um modo de conhecimento específico, mesmo que «inferior» e de admitir o caráter irredutível
da verdade estética. Todo real não é conceituável. Existe um real sem conceito,o singular. Quanto mais
se aproxima do singular, mais urgente a necessidade de estetizá-lo. Então, quanto mais se estetiza, mais
se imprime a falta de significante, ou de um significante último. «O horizonte estético deve sua riqueza
principalmente aos objetos singulares, individuais e bem determinados, que dão à verdade estéticológica a maior perfeição material possível» (Ibidem, p. 203).
«A verdade estéticológica do indivíduo ou da coisa singularvoltaà percepção da maior verdade
metafísica que possa existir em seu gênero» (Ibidem, p. 161). Assim, a estética está sempre encarregada
de um excesso de real com relação ao conceito. Esta problemática está no centro do que se entretem
nas relações entre literatura e filosofia na época das Luzes, na França.
A estética defende a superioridade do virtual sobre o atual. De uma certa forma, Baumgarten,
como filósofo, recusa a descoberta que ele acaba de realizar, mostrando o eterno desprezo dos filósofos para com a faculdade de julgar estética, que ele define como «faculdade de conhecimento inferior»
(Ibidem, p. 85).No entanto, o que ele nega, afirma-se, em outro lugar,com mais força: «os poetas são
também videntes – vates». «Há muito tempo que se observou ser o poeta uma espécie de demiurgo ou
de criador; o poema deve ser, então, por assim dizer, um mundo» (Ibidem, p. 133 e 58). Dessa maneira,
é preciso concluir que o conhecimento estético, aberto às infinidades das possibilidades, é uma «gnoseologia» superior, e não inferior ao conhecimento lógico, a qual está limitada à unica realidade. Aristóteles,
na Poética, já afirmava a superioridade do poeta com relação ao historiador, pois o poeta diz o que teria
podido ter acontecido e o historiador o que aconteceu. O poeta diz o acontecimento puro, na virtualidade criadora.
A estética de Baumgarten prefigura as estéticas mais modernas. Anterior a Bataille, que reivindica o conceito de «heterologia», ele afirma que a verdade estética, na medida em que esta ciência pode
ter por objeto a multiplicidade dos mundos possíveis, é uma «verdade heterocósmica» (Ibidem, p. 161).
Contrariamente aos objetos que não podem existir em nenhum mundo possível e que são «utópicos
[…], apenas as invenções verdadeiras e heterocósmicas são poéticas» (Ibidem, p. 50). Por outro lado, em
muitos aspectos, essa estética prefigura o pensamento deleuziano da arte e da literatura.

Negação da estética e excesso do real
A estética exerce-se no limite; ela concerne um fora da razão humana, até mesmo um fora do
mundo que se pode denominar o infinito dos mundos possíveis ou o virtual. Baumgarten, filósofo e
metafísico, possui uma concepção positiva da estética, naquilo que ela inscreve-se na ordem cósmica
divina, de tal maneira que o artista não mais reproduz o real, mas sim redobra o gesto criador de Deus.
Ele reune, assim, a ideia de Longino, para quem o sublime eleva-se na direção do grande, do melhor, do
divino. Porém, em um mundo privado de Deus, a estética terá a tarefa de revelar o vazio, de fazer subir
o vazio no real, de mostrar um pouco como na física quântica, o poder criativo do vazio – contra sua
própria vontade.
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Dede então, compreende-se que os filósofos que seguiram Baumgarten, todos o trairam. Kant, o
primeiro, leitor e admirador de sua Métaphysique, desviou o conceito de estética para teorias transcendentais e decretou o fim histórico da arte. Mas Hegel, sobretudo, o gênio da estética filosófica, retornou-a contra ela mesma, negando ter a arte uma verdade específica e afirmando, como Kant, que ela tinha
chegado ao seu fim histórico.
A arte cava um abismoentre a aparência e a ilusão desse mundo mau e perecível, por um lado, e o
conteúdo verdadeiro dos acontecimentos, por outro lado, a fim de revestir tais acontecimentos
e fenômenos com uma realidade mais alta, nascida do espírito. Dessa forma, mais uma vez,
longe de ser, com relação à realidade corrente, simples aparências e ilusões, as manifestações
da arte possuem uma realidade mais elevada e uma existência mais verdadeira (HEGEL, 1979,
p. 30).

Não somente essa declaração idealista nega o valor e a verdade do real concreto, rejeitados no
mundo do mal e da ilusão, mas essa concessão filosófica é a melhor negação da especificidade da arte e
da verdade material que lhe pertencem. Hegel nega a especificidade da verdade estética submetendo-a
à verdade propriamente filosófica e única do Espírito. Na arte,
o espírito não procura o universal, a ideia, a supressão do sensível, mas somente o sensível e o
individual, abstraído de sua materialidade. Ele quer apenas a superfície do sensível. O sensível
acha-se assim elevado na arte ao estado de aparência, e a arte ocupa o meio entre o sensível
puro e o pensamento puro (Ibidem, p. 69).

Considerada sob o sol do Espírito,
a arte permanece para nós, quanto ao seu supremo destino, uma coisa do passado. Na verdade,
ela perdeu para nós aquilo que ela tinha de autênticamente verdadeiro e vivo, sua realidade e
sua necessidade de outrora, e encontra-se, a partir de agora, relegada em nossa representação
(Ibidem, p. 34).

«A obra de arte é então incapaz de satisfazer nossa última necessidade de Absoluto» (Ibidem, p.
33). Hegel a partir disso, tira a conclusão irônica que a estética não foi jamais, como ciência da arte, tanto
uma necessidade; essa conclusão não é efetuada para a partir dela apreender a verdade específica ou
o poder de renovação, mas sim para reconhecer o que é, como momento ultrapassado da verdade do
Espírito.
Esse excesso da estética, essa verdade em excesso que é seu objeto, que a filosofia, sob o próprio
nome de estética, não cessou de recusar, e que Baumgarten revelou, pode-se chamá-la o excesso do
real.
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Moderação e paideia na cidade ideal:
Platão contraria a poesia na república?
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar a natureza da poesia, via literária, sob o viés da proposta platônica na
República. Na Paideia grega, o elemento da moderação aparece como fundamental nas ações a serem desenvolvidas pelo homem tanto no meio social quanto no restrito. Este elemento é objeto presente na República
platônica, em que temos a oportunidade de verificar a importância de uma educação que visasse à moderação
para a formação de uma cidade ideal, edificada pelo homem virtuoso. Mais especificamente, iremos tratar
neste trabalho, como Sócrates sugere que deve conduzir-se a educação dos guardiões na República, e quais elementos seguir ou rejeitar nessa formação - destacando aqui o ideal da moderação e a proposta de “expulsar”
a poesia mimética da cidade, conforme descrito no livro III e X. É nosso interesse analisar a educação proposta
aos guardiões da cidade ideal como um apelo platônico à moderação. Neste trabalho, pretendemos responder
a pergunta: Por que Platão despreza a poesia? O que ela tem a ver com a moderação e com a educação dos
guardiões? A partir disso, pretendemos justificar o porquê de Platão adotar seu posicionamento frente ao processo educativo dos guardiões da cidade. Propomos uma leitura a partir do conceito de moderação, o que nos
leva a concordar com o autor que, de fato, no contexto antigo, parece realmente necessário banir a poesia, devido ao fato dela incitar veementemente as partes mais baixas da alma, “alimentando” elementos da alma que
deveriam ser controlados visando a Virtude. Ademais, é nosso interesse demonstrar que Platão não contraria
a literatura sob véu poético mas apenas seleciona o modo e indica o caminho pedagógico para que, através da
moderação, possa-se chegar à excelência.

Palavras-chave: Poesia. Moderação. Educação.

1. Introdução
A origem da relação entre Filosofia e poesia encontra-se já na Antiguidade, a partir de Parmênides que se utilizou das formas poéticas para descrever a relação entre a Filosofia e a verdade e, ainda
mais, sobre as relações entre ser e não-ser. Platão relacionou-se perante a filosofia com uma postura
muito mais de disputa, pois seu viés de estudo era sempre o pedagógico, e então tratou de observar
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em que medida a filosofia relacionava-se ou era influenciada, e em que medida podia ter sua atividade
favorecida ou prejudicada pela atividade poética na cidade. Aristóteles tratou a poesia como disciplina
particular da Filosofia, a saber, a Poética, em que estudara os mais diversos discursos poéticos relacionando a origem da obra de arte à sua essência.
A poesia é uma via da literatura, é uma atividade, a saber, do poeta, que tem uma finalidade
muito prática e que interfere diretamente no humano, sobretudo naquilo que normalmente chama-se
sentimento. Em Platão, e de modo mais especial na República, nota-se a que a poesia aparece como
objeto de crítica, como uma das práticas que mais interferem na alma do homem, objeto da educação.
Normalmente não se aprofunda o porquê de Platão querer, na sua proposta, um distanciamento
da poesia: normalmente, apenas se costuma dizer que ela é uma forma de arte à qual distancia-se da
Verdade; isso é pouco, é necessário mostrar o que a poesia provoca e qual tipo de poesia é então objeto
de crítica por parte de Platão. Segundo Murray, não se pode falar de uma teoria platônica da poesia mas
de uma coleção de textos sobre o assunto1. O problema pode ser assim situado:
Platão critica nos poetas miméticos a ausência de discernimento que os impede de ultrapassar
os limites de sua sophía e buscar a visão das formas na sua plenitude. Atingindo essa etapa,
o poeta passaria da mera poesia para a poesia mediada pela filosofia. A pretensão do poeta
em tornar-se educador da cidade, na Politéia, deve levá-lo, de maneira análoga ao rei e aos
governantes, a “cultivar o amor verdadeiro da filosofia verdadeira” (III, 499c1-2) e a efetuar
esse processo de transição entre a pragmática da poesia e a reflexividade da filosofia, dando à
sua poesia um suporte crítico. O poeta tornar-se filósofo ou, o seu contrário, o filósofo tornarse poeta, sem dúvida parece mais uma das teorias impossíveis de se realizar, senão através do
lógos, e Platão realiza isso introduzindo na filosofia o discurso mimético, do qual a Politéia é um
caso exemplar. e desprezo e de um recomendável desprezo2.

Aqui, iremos tratar de justificar o posicionamento platônico de crítica e rejeição da poesia, e,
portanto, tentaremos definir esse contexto histórico e doutrinário da abordagem da questão a partir do
conceito de moderação, descrito na República e aplicado à educação dos guardiões da cidade ideal. A
pesquisa contribui para o estudo da educação na República, e acreditamos também que estende o olhar
da educação voltada para um homem moderado, visto ser a temperança virtude de toda a Cidade e não
de uma classe específica de cidadãos.

2. A moderação e a educação dos guardiões: um olhar sobre o problema.
No diálogo entre Sócrates e Adimanto, busca-se moldar o futuro guardião da cidade desde sua
infância, evitando quaisquer hábitos que lhe conduzisse a uma escravidão ou a uma atividade imitativa
de escravos ou escravas, realizando tarefas servis3. Tradicionalmente, observa-se no estudo de W. Jaeger
que
1. MURRAY, Penelope. (Ed.). Plato on Poetry. New York; Melbourne: Cambridge University Press, 1996. p. 2.
2. RAMOS DE SOUZA, Jovelina Maria. Platão e a crítica mimética à mimesis. Cadernos UFS- Filosofia, Fasc. XI, v. 5, 2009, p.
52. ISSN 1807-3972.
3. PLATÃO. A República. 395E, tradução, textos complementares e notas Edson Bini. Bauru, SP: Edipro, 2006.
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não é Platão o primeiro filósofo grego que censura a poesia. Neste sentido, há por trás dele
uma longa tradição; e ainda que não seja possível, naturalmente, relacionar a sua crítica, do
ponto de vista especial em que ela se coloca, com os seus predecessores, não procederíamos
de maneira histórica, se desconhecêssemos o poder desta tradição e a sua infância sobre a
filosofia platônica. O seu ataque parte da falta de dignidade, excessivamente humana, que
se apresentam as imagens dos deuses em Homero e em Hesíodo, ponto de partida que fora
precisamente o de Xenofonte na sua luta contra a poesia épica4.

Vemos que na verdade, a atividade do poeta é objeto de preocupação na Antiguidade. Num
mundo em que os valores culturais interferiam absolutamente no cenário político-ético e pedagógico,
era necessário um olhar sobre todas as atividades que pudessem interferir no percurso do cidadão rumo
ao bem da própria pólis. Segundo o estudo de Villela-Petit:
A bem dizer, ao falar de poesia, Platão não está se referindo a tudo aquilo que se apresenta
como poema. ”Poesia” no contexto da República tem a ver com as composições dos grandes
poetas da tradição, e, sobretudo, com a poesia mimética, seja ela épica ou trágica. Antecipa-se
de certo modo aqui o que será explicitamente enunciado na Poética de Aristóteles, isto é, que
nem tudo o que é exposto em verso deve ser considerado como poesia. O fato de escrever em
versos não basta para definir o “poeta”5.

Como fruto de um autor da Antiguidade, a República é uma espécie de ‘cuidado de si’. Evitar a
poesia, sobretudo de tipo imitativa, é uma espécie de recomendação e tornar-se-ia, na educação da cidade ideal, um modo de não sucumbir aos desejos da alma, acometidos pelos devaneios inspirados pela
poesia. Na República, este cuidado de si aparece como a soprosyne (σωφροσύνη), virtude que tem um
uma atenção especial pelo autor: no contexto da tripartição da alma e da analogia à cidade, a moderação
ou temperança, é a virtude que deve estar não em uma parte específica da alma mas em toda a cidade.
Toda educação da República tem a intenção de proporcionar uma cidade justa na qual cada classe de
cidadão pratique sua virtude específica mas que seja também moderado, e o ponto de chegada dessa
conclusão é que “assim como só a razão pode governar o homem, só o filósofo é capaz de orientar os
destinos da cidade”6. Vemos aí como o conceito de moderação aparece como um domínio de si, num
contexto pedagógico de formação de cada classe de cidadão e da cidade ideal. De maneira geral, nosso
autor combate a questão da submissão do homem à toda sorte de prazeres e
descreve de um modo trágico a existência daqueles que pautam sua vida segundo o imperativo
do prazer: vivem errantes, são incapazes de ultrapassar o limite do prazer e elevar-se até o
verdadeiro ser, nem podem provar o que seja um prazer sólido e puro. Engordam e acasalamse, semelhante aos animais, vivem pela cupidez dos sentidos, dilaceram-se e batem uns nos
outros, matando-se por causa do seu apetite insaciável. Passam a vida em prazeres misturados
com sofrimentos, são fantasmas do prazer verdadeiro. São insaciáveis, porquanto não encham
de alimentos consistentes a parte real e estanque de si mesmos7.

4. JAEGER, Werner. Paidéia. A formação do homem grego. 5ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 2011. p. 770.
5. VILLELA-PETIT, Maria da Penha. Platão e poesia na república. Kriterion. 2003, vol.44, n.107, pp. 51-71. ISSN 0100-512X.
6. DOS SANTOS, José trindade. Para ler Platão: A ontoepistemologia dos diálogos socráticos. Loyoola. São Paulo, 2008, p. 89.
7. TEIXEIRA, Evilásio F. Borges. A educação da alma segundo Platão. São Paulo: Paulus, 4 ed., 2006. p. 30.
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Como já dissemos, moderação é uma espécie de domínio de si, e estes termos estão ligados diretamente às práticas prescritas pelo ideal grego do cuidado de si: a moderação irá gerar na alma uma
harmonia diante dos prazeres e do desejo, o que representa, na linguagem de Platão, o domínio da parte
superior da alma sobre as demais:
Mas, aparentemente, o objetivo dessas expressões é tentar indicar que na alma dessa mesma
pessoa há uma parte melhor e uma pior, e que toda vez que a parte naturalmente melhor
está no controle da pior isto é expresso declarando-se que a pessoa é autocontrolada ou tem
domínio de si mesma. De qualquer modo, a expressão domínio de si mesmo ou autocontrole
é um termo de louvor. Mas quando, ao contrário, a parte melhor (que é menor) é dominada
pela pior (que é a maior), devido a uma má criação ou más companhias, isto é designado como
descontrole ou licenciosidade e constitui uma censura8.

Na educação proposta pela República, a harmonia na alma proposta por ela representa a finalidade da educação do homem, a qual pretende que ele seja justo e consequentemente a cidade também
o seja e, desta forma, que cada um ocupe-se com o que lhe foi destinado pela natureza. Para Platão,
a moderação é essencial para o desenvolvimento da Sabedoria e aperfeiçoamento da alma de modo a
evitar que, sem cultura, a alma destine-se a uma falta de comedimento.
A virtude específica para essa classe de cidadãos é bem definida no livro IV da República: “esse
poder de preservar diante de tudo a crença correta e inculcada pela lei sobre o que deve ser temido e o
que não deve é o que chamo de coragem”9. Para isso, a formação dos futuros guardiões cultivava também a opinião do jovem, para que fosse reta, incluindo a educação da música, da poesia, das fábulas e
da ginástica. Sócrates deixa manifesto que a Paidéia tem como objetivo a formação de homens livres que
enquanto tais não precisam de medos infundados, mas que eles devem temer a escravidão sob todas as
suas formas10.
Aqui interessa demonstrar que, nesse contexto, surge a necessidade de formar um guardião
moderado em suas ações e que saiba cuidar de si. O autocontrole é uma expressão dessa moderação e
aparece como tarefa a ser cultivada no futuro guardião que não deveria temer nada, nem a morte11 mas
afastar-se de todas as ilusões até mesmo as do dinheiro e dos presentes12. Enfim, de tudo fosse desmedido e exagerado, e de forma particular, o riso excessivo: “pois toda vez que alguém se entrega ao riso
descontrolado, isso tende a provocar uma reação violenta”;13 imitar seria vivenciar a mentira, criticada
por Platão na obra e “permitida” apenas aos líderes da cidade e em interesse dela própria. Ao contrário,
um cidadão comum mentir para um governante constitui exatamente um erro tão crasso
quanto uma pessoa enferma ou atleta não dizer a verdade ao seu médico ou treinador
(respectivamente) a respeito de seu estado físico ou um marinheiro não contar a verdade ao
8. PLATÃO. A República. 431a.
9. República, 430b.
10. ARAÚJO JÚNIOR, Anastácio. Borges de. Os sentidos da Eleuthería na República de Platão. Archai, n. 9, jul-dez 2012, p. 31.
11. República, 390c.
12. República, 390d.
13. República, 388e.
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capitão sobre os fatos referentes a sua própria condição, ou sobre aquela do navio e do resto da
tripulação – na verdade, constitui um erro pior do que todos esses”14.

Desta forma, acreditamos que as situações do texto acima parecem sugerir a poesia imitativa
como uma mentira e, ao mesmo tempo, mostram o descontrole que ela pode causar na alma e na estrutura da formação do próprio homem. Torna-se salutar a moderação não somente diante dessas ações
mas também quanto à embriaguez, os discursos vergonhosos e as ações desmedidas que podem causar
um desarranjo na alma do homem aos quais Sócrates chama de loucos aqueles que não observam esta
moderação:
“e nem, pelo que parece, homens maus, os quais são covardes e realizam o oposto daquilo a que
acabamos de nos referir nomeadamente, se maldizem e se ridicularizam entre si, empregando
linguagem vergonhosa quando embriagados ou sóbrios, ou causam mal recíproco ou aos
outros, através de palavras ou ações, das demais variadas formas típicas dessas pessoas. Não
devem se habituar a agir como loucos quer no discurso, que nos atos, pois embora devam ter
conhecimento dos homens e mulheres insanos e maus, nada devem fazer ou imitar tomando-os
como modelo”15.

3. A educação e o combate platônico à poesia imitativa.
Aqui nos interessa o fato de que a presença e a atividade poética na cidade podiam interferir,
segundo Platão, negativamente na educação dos guardiões por deter apenas parte da Verdade e causar mal à alma, devendo ser, portando, a mimesis, vigiada e limitada. “O que Platão impugna com toda
força é o efeito das belas artes que, contra o ideal moral do filósofo, enaltecem o sensualismo e o corrompem o sentimento, sobretudo, a poesia, e mais que tudo a poesia trágica criada por Homero”16. Por
essa razão, diz ele, “temos de dar um fim a tais fábulas para que não produzam na juventude uma forte
predisposição para os atos maus”17. O ponto de partida da crítica platônica é acerca da poesia de tipo
imitativa, e o faz a partir da teoria das ideias, ou seja, questiona o valor da poesia a partir de sua relação
com a verdade, com o verdadeiro Ser. O poeta que imita, está duplamente afastado da verdade: primeiramente afasta-se do Ser da coisa e da coisa concreta, ou seja, quem pinta a cama, afasta-se da Forma
da cama e da cama real18. Nosso autor utiliza-se de várias metáforas na obra para verificar como toda
ação do artista limita-se à uma imitação daquilo que já existe como cópia da Ideia. “Em outras palavras,
a poesia é duplamente nefasta: enquanto promete falsamente que trará um ganho cognitivo, ela traz
somente dano psicológico e ético ao indivíduo e à comunidade”19.
14. República, 389b.
15. República, 396e.
16. GOMPERZ, Theodor. Os pensadores da Grécia. Os pensadores da Grécia. História da Filosofia Antiga. Tomo II- Filosofia
socrática e platônica. São Paulo: Ícone, 2013, p. 421.
17. República, 392a.
18. JANAWAY, Christopher. Platão e as artes. Org. Hugh H. Benson e colaboradores. Porto alegre: Artmed, 2011, p. 367.
19. Idem, p. 365.
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É por isso que se torna necessário expulsar a poesia da cidade e, mais precisamente, a poesia
imitativa, que pelo distanciamento do Ser é obstáculo do caminho do homem moderado e da educação
proposta na cidade ideal. A questão para a qual tende o diálogo é a respeito daquilo que o homem moderado deve imitar, e obviamente trata-se de um homem bom e que age de modo correto, sendo esta
uma das tarefas da educação. E, por conseguinte, a reação diante de um homem de caráter indigno de
ser imitado é que
não se mostrará disposto a seriamente assemelhar-se a esse caráter inferior, exceto, talvez
por um breve período no qual tal personagem esta realizando algo bom. Ao contrário, ele se
sentirá envergonhado de assumir essa semelhança quer porque não está habituado a imitar tais
pessoas quer porque não tolera moldar-se e ajustar-se a um padrão inferior20.

Note-se que o termo “personagem” indica que o homem sem moderação pode apenas “atuar”
de maneira correta tentando até mesmo enganar, conforme um ator, já que não é de seu caráter a
moderação. A poesia afeta diretamente o “regime” da moderação por excitar as partes menos nobres
da alma21: “Mesmo o indivíduo que alcança o ideal platônico e é governado pela parte da alma nobre,
racional e que busca o bem é poderosamente afetado pela experiência de escutar os poetas”22. A poesia
então sendo vigiada e limitada, como dissemos no inicio, deve ater-se e reservar-se apenas à uma imitação de algo construtivo para a alma do homem, algo que contribua para sua formação desenvolvendo a
força moral e a virtude: “E se forem imitadores, deverão fazê-lo desde a infância o que lhes é apropriado,
a saber, homens que são corajosos, moderados, piedosos, livres, e as ações destes”23. De acordo com
Jaeger:
De tudo isto conclui Platão que o poeta tem sobre a alma do homem uma influencia ruim, pois
desperta, alimenta e robustece nela as forças piores, matando, em contrapartida, o espírito
pensante, à semelhança dos governantes que robustecem os piores elementos dentro do
Estado. Platão recorda uma vez mais que é esta a razão porque desterrou do seu estado ideal a
poesia imitativa (...)24.

Examinadas essas questões, somos levados a concluir que a educação da opinião do futuro guardião é, na verdade, uma iniciação ao “cuidado de si”, de modo que, através da reta e firme opinião sobre
o “temível”, o guardião progride em sua virtude específica, a coragem, e acaba exercendo a noção de
cuidado, ao imitar somente o que é bom e digno ao mesmo tempo e não submeter-se à toda sorte de
atividades intolerantes, na comida, na bebida, nos desejos e aspirações e na própria ginástica, sendo,
portanto, o fruto da educação recebida o autodomínio, o homem moderado como aquele que sabe cui20. República, 396d-e.
21. “[...] salvo algumas esporádicas exceções, ela é capaz de corromper mesmo indivíduos honestos, o que é, decerto, algo
completamente terrível. [...] Quando inclusive os melhores entre nós escuta Homero, ou algum outro trágico imitando um
dos heróis mergulhado em aflições e proferindo um rosário de lamentações ou cantando e batendo no peito, sabes que
extraímos prazer disso, nos abandonamos a tal narrativa, simpatizamos com o herói, levamos seus padecimentos a sério e
louvamos como bom poeta aquele que com tal intensidade nos afeta dessa forma.” República, 605d-e.
22. JANAWAY, Christopher. 2011. p. 368.
23. República, 395c.
24. JAEGER, Werner. Paidéia. A formação do homem grego. São Paulo, Martins Fontes, 5 ed. 2011, p. 986.
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dar de si. Dentre as práticas que compõem todo “regime” do cuidado de si, tanto na visão grega como
um todo quanto no pensamento platônico, destaca-se a moderação como expressão da educação à qual
é submetido todo homem grego.

3. Conclusão
Nota-se que na República não se fala de um autoconhecimento para o guardião afinal não é de
sua cultura o Saber mas apenas a opinião. Fala-se então em um fortalecimento de sua opinião visando
poder decidir aquilo que é Bom e faz bem a sua alma, ainda, aquilo que moderadamente não lhe faça
mal nem à sua alma. A “arte” de imitar não contribui para esta intenção pedagógica por confundir os
sentimentos e desviar a atenção do futuro guardião da busca pela sua virtude correspondente.
A moderação socrática aparece então como domínio dos apetites e dos desejos do corpo: é esta
a virtude necessária aos guardiões25 e aos homens de uma maneira geral. Nossa conclusão perante o
que foi exposto é que a moderação é uma proposta que Platão parece sugerir para o ser humano como
maior fonte de Bem e de felicidade. À coragem de um guerreiro deve estar aliado o domínio dos desejos,
ao verdadeiro amor a prudência também deve acompanhar. Tudo isto reflete um ideal grego ligado ao
qualitativo como medida da ação. Ademais, a relação entre Filosofia e poesia, em Platão, é uma relação
de contradição, de distanciamento pela categoria imitativa da poesia: enquanto a primeira preza pela
Verdade, a segunda distancia-se e confunde o homem conduzindo-o inclusive à perdição. O cultivo da
moderação diante da proposta poética é a tentativa platônica de regular a produção da poesia, de estabelecer critérios e de não submeter o homem de forma que não seja escravo nem de si, nem de suas
partes mais inferiores.

25. República, 413d-e.
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Resumo
Para discutir o debate poético na obra de Hilda Hilst, efetuaremos um breve percurso pelos poemas que compõem o livro Do Desejo, seguindo por uma, dentre as tantas possíveis, interpretação que nos servirá de guia:
a de que esta composição descreve a relutância da poetisa, sua revelia perante o Nada: destino e condenação
da existência.

Palavras-chave: Hilda Hilst. Poética do desejo. Nada.

Uma análise séria de qualquer dos escritos hilstianos – que compreendem prosa, poesia, peças
teatrais etc. – exigiria como tarefa pré-analítica a caracterização dele no conjunto de sua obra, avaliando
influências e confluências, procurando afinidades eletivas. A busca de um fio de Ariadne que possibilite
cruzamentos semânticos entre a multiplicidade labiríntica de seus escritos poéticos teve a sua dificuldade amenizada pelas edições organizadas pelo professor Alcir Pécora para a editora Globo. Essas edições
reúnem livros antes publicados isoladamente ou inéditos, oferecendo, na visão do conjunto, novas e
originais possibilidades de leitura. Aqui, não me dedicarei ao feito de uma análise séria e aprofundada
que requer um olhar maduro e mais experimentado das obras desta mulher oceânica e encantadora,
mas, ainda sob o efeito do deslumbramento da leitura dos versos cruzados e ajeitados no livro de nome
Do Desejo1, senti-me instigada a atiçar outros ao mesmo prazer por meio de um passeio interpretativo
pelos poemas compreendidos nessa coleção. E, como todo trabalho hermenêutico é denunciador de1. Lançado em 2004 sob a organização e edição do professor Alcir Pécora, Do Desejo é a reunião de sete livros de Hilda Hilst
– Do Desejo (homônimo do título do conjunto), Da Noite, Amavisse, Via Espessa, Via Vazia, Alcoólicas e Sobre a Tua Grande
Face – dispostos não em ordem cronológica, mas numa ordem concebida pela própria escritora oferecendo possibilidades
originais de leitura.
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subjetividades, ou como diria Gadamer, interpretamosos textos pelo mesmo movimento compreensor
que nos permite interpretar-nos, assim, o encontro com os escritos de Hilst nos compromete, coloca-nos
em causa como existente, nos desnuda.
Efetuaremos um breve percurso pelos poemas que compõem o livro Do Desejo, seguindo por
uma, dentre as tantas possíveis, interpretação que nos servirá de guia:a de que esta composição descreve a relutância da poetisa, sua revelia perante o Nada: destino e condenação da existência. Descreve
o dilema de sentir uma paixão voraz, dionisíaca, pela vida – presente, líquida – e o enfezamento diante
da consciência de saber-se fugaz. Neste conflito, ela adentrará as vias do gozo, da loucura, da ebriedade
buscando a afirmação de um sentido à existência para confrontar o Nada, contra o qual ela dispõe apenasda arma da palavra poética, que transpõe a temporalidade.
Persiste em muitos dos escritos de Hilda a dedicatória ao antropólogo cultural Ernest Becker,
denunciando a influência e ressonância da obra deste, A Negação da Morte, nas obras daquela. Becker
expõe a dualidade essencial e atemorizante entre consciência que se sabe mortal e inconsciente que
não registra a finitude, que não concebe um espaço-tempo morte. Num de seus registros pessoais, há
um referente à leitura que a escritora faz da obra do antropólogo: “Releio Ernest Becker. Incrível. Mas se
toda essa minha experiência é a dimensão depois da morte então é preciso pensar tudo de novo. Por que
o inconsciente não registra espaço-tempo-morte como o consciente? O inconsciente se pensa imortal?
Por que?”2.
Assim, ela percebe imposta a confrontação: a dualidade entre um corpo que se sabe organicamente falível e que busca uma imortalidade por meio da linguagem, da poesia que intenciona transpor
pensamentos e produzir simbolismos que a elevam à atemporalidade. Uma relação condenada ao conflito e à angústia, uma vez que mesmo a palavra conseguindo elevar-se à eternidade depende de um
corpo para ser dita, então, no fim das contas, a morte vence sempre, ela não consegue ser driblada. Não
conseguimos nos mover junto com as palavras para fora de nós mesmos, continuamos presos dentro de
um corpo que sabe do seu encontro com a morte.
É justamente uma ânsia de transcendência, uma busca de imortalidade através da poesia, que
faz da escrita de Hilda uma errância da linguagem em direção a Deus, em direção ao eterno
na palavra. Na ideia de Deus nutrida pela escrita de H.H., existe o inconformismo diante de
um corpo organicamente falível, mas também capaz de arrebatamentos eróticos, capaz de
transportar pensamentos e de produzir simbolismos que o elevam à categoria transcendente
do imaginário, à abstração do tempo e do espaço3.

Nos poemas disposto em Da Morte. Odes Contínuas, o encontro com a morte toma uma forma
erótica. É como se do medo surgisse o desejo de possuí-la, como ela é mesmo, para além dos nomes que
a representam. A morte não tem um corpo, Hilda parece querer penetrá-la a partir da poesia, para tornar-se plena, como se o encontro com a morte fosse um gozo que a libertasse da angústia da dualidade.
2. HILST, Hilda. Registro pessoal. Disponível em: <http://www.hildahilst.com.br/obras.php?categoria=8>. Acesso em: 22 de
janeiro de 2008.
3. TISCOSKI, Luciana. Na Negação da Morte, um Biografema de Hilda Hilst, p. 03.
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Se nos poemas reunidos em Da Morte. Odes Mínimas, podemos presenciar, então, o jogo de conquista como exigência prévia à penetração, uma tentativa de conquista do eterno por meio da palavra,
Do Desejo nos mostra o desvio dessa consciência diante do terror da morte, a fuga, a traição repulsora,o
correr obstinado para longe dela, o apego desesperado ao sensório, corpóreo, sexual, alcoólico, a vestimenta de um nome alternativo que representa a entrega ao fragmentado, inconstante, ao presente:
Samsara.
A relação corpórea, sexual, com um amante presente, representa a primeira experiência no itinerário de fuga da angústia provocada pela consciência dessa dualidade. A entrega a um desejo que não
atinge a plenitude, mas que nos faz sentir a existência ao mesmo tempo em que se expurga da própria
condição temporária dessa existência. Uma entrega à intensidade do gozo carnal, que dá sentido ao seu
cansaço, ao invés de uma busca enfadonha pelo sentido vazio do existir. Assim nos faz entender o poema
que abre a edição:
Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.
Antes, o cotidiano era um pensar alturas
Buscando Aquele Outro decantado
Surdo à minha humana ladradura.
Visgo e suor, pois nunca se faziam.
Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo
Tomas-me o corpo. E que descanso me dás
Depois das lidas. Sonhei penhascos
Quando havia o jardim aqui ao lado.
Pensei subidas onde não havia rastros.
Extasiada, fodo contigo
Ao invés de ganir diante do Nada.

A recusa de “caminhar um descaminho”, de subir onde não há rastros,de gritar a um surdo, enfim, a busca de união e compreensão de Deus, do Todo que é o Nada, que é ausência, abismo, se reverte
numa “Fome irada e obsessiva” de querer-se viva nas “veias” do amado, uma entrega “àquele que tem
carne e osso”: “DESEJO é Outro. Voragem que me habita”.
Porém, a poeta logo reconhece a brevidade dessa satisfação carnal, incapaz de concorrer com a
persistência da consciência do Nada. A alegria do carnaval é demasiadamente temporária cedendo logo
lugar para a constatação frustrante: “Ver-te. Tocar-te. Que fulgor de máscaras”. Além da brevidade, há
nesse refúgio ilusório da corporeidade, do erotismo, a presença de uma outra angústia: a dependência
do outro para satisfazer-se, a dependência de um “desejo vizinhante”, a dependência desse desejo sobre ela. O amado torna-se, então, sombrio no caminho perseguido pela poetisa: “um desejo/ sem dono,
um adorar-te vívido mas livre”. E ela também se sente escura se ele lhe abocanha “palavras e resíduos”.
Nenhum amante é capaz de ocupar o lugar de objeto do desejo. Isto porque “a própria natureza deste é
prolongar-se a si mesmo como busca e não satisfazer-se como posse”4. A relação é, pois, desvantajosa:
é incapaz de libertá-la da consciência do Nada e lhe gera novas agonias por exigir dela um comprome4. Pécora, Alcir. Nota do Organizador. In: Do Desejo, p. 09.
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timento para além da saciedade do desejo. Por exigir-lhe alma. Mas a alma está já comprometida com
a fuga, com a revelia do seu encontro inevitável com o Nada. Por estar preso nesse desnível, o desejo
agora não é mais cintilância. É “cordura. Crueldade”.
E por que haverias de querer minha alma
Na tua cama?
Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas
Obscenas, porque era assim que gostávamos.
(...)

Nessa entrega fadada à parcialidade (não à falsidade), tudo plana à superfície. Mesmo as palavras
prestam-se ao momento, como peças no jogo da satisfação, do gozo. Mas o querer é vasto, e ainda que
ela insista em colar à boca do amado a sua desordem, se percebe “descomedida, árdua, sôfrega”. Este
exame, no entanto, não a faz desistir: “construtor de ilusões”ela entrega-se veemente, “como se fosses
morrer... como se fosse nascer...”.
Mas será na palavra também que a poetisa encontrará a ligação entre a angústia da brevidade
do desejo e a busca de competir com o Eterno. Na palavra, que é vasta, incorpórea, que está além do
espaço-tempo, que não apreende a morte tal o inconsciente. Entretanto, a palavra que não tenha a verdade como finalidade, a racionalidade como guia, a seriedade como método. Não é, pois, filosófica, mas
poética. A palavra que passeia leve sobre o querer, sobre o imaginário inocente da poesia.
Se eu disser que vi um pássaro
Sobre o teu sexo, deverias crer?
E se não for verdade, em nada mudará o Universo.
Se eu disser que o desejo é Eternidade
Porque o instante arde interminável
Deverias crer? E se não for verdade
Tantos o disseram que talvez possa ser.
(...)
Por que não posso
Pontilhar de inocência e poesia
Ossos, sangue, carne, o agora
E tudo isso em nós que se fará disforme?

Rende-se à poesia. Na palavra ela construirá seu abrigo, sob o qual sentir-se-á segura perante o
breu provocado pela ausência inevitável do amado (“Breu é quando tu te afastas ou dizes/ que viajas, e
um sol de gelo/ petrifica-me a cara e desobriga-me/ de fidelidade e de conjura”); perante o desejo inevitável da carne(“O desejo/ Este da carne, a mim não me faz medo”); e perante a Noite: o velado coração
de Deus, “esse que por pudor não mais procuro”.
No último poema dessa primeira parte intitulada Do Desejo, a poetisa parece encontrar um modo
de estar com outro e permanecer inteira: vivendo-o na poesia. Imortalizando a si e a ele na palavra. Ela,
então, colocará o gozo no pensamento e o desejo na incorporeidade. Ela inverte o espaço de experimen-
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tação da existência, não é mais a avidez pelo sexo onde até mesmo a palavra se carnificava. A poesia
agora é metafísica, distante do outro, deixando a este a tarefa aflitiva de interpretar os delírios dela.
Assim, lemos no poema de fechamento desse primeiro livro:
Pulsas como se fossem de carne as borboletas.
E o que vem a ser isso? Perguntas.
Digo que assim há de começar o meu poema.
Então te queixas que nunca estou contigo
Que de improviso lanço versos ao ar
Ou falo de pinheiros escoceses, aqueles
Que apetecia a Talleyrand cuidar.
Ou ainda quando grito ou desfaleço
Adivinhas sorrisos, códigos, conluios
Dizes que os devo ter nos meus avessos.
Pois pode ser.
Para pensar o Outro, eu deliro ou versejo.
Pensá-LO é gozo. Então não sabes? INCORPÓREO
É O DESEJO.

No canto II do segundo livro, Da Noite, ela radicaliza essa inversão abrindo mão do amado em
nome de um amor metafísico que se busca traduzir no indefinível. Na fuga do Nada, ela adentra um
outro nada ao qual, ao menos, ela poderá nomear. É como se para competir com o Nada contra o qual
se rebela, ela necessitasse de algo além da finitude do gozo, que tivesse tal qual ele, a força da imperecibilidade. E é na direção deste que ela irá caminhar após dizer adeus àquele com quem partilhou o que
agora considera “mitos entre os lençóis”.
O que tu pensas gozo é tão finito
E o que pensas amor é muito mais.
Como cobrir-te de pássaros e plumas
E ao mesmo tempo te dizer adeus
Porque imperfeito és carne e perecível
E o que eu desejo é luz e imaterial.

No terceiro livro, Amavisse (o “ter amado” da forma nominal do perfeito ativo latino), a poetisa
encontra-se só consigo mesma e, se nos primeiros poemas deste livro ela aparece louvando a poesia e
rogando “Carrega-me contigo. No amanhã”, ela termina “estilhaçada, prenhe de solidões”. O poema II
deste livro expressa genuinamente a condição ambivalente do desejo de quem quer apenas na distância
que assegura a apreensão do outro. Estando junto, no agora ela se perde, falseia a sua fuga, acomoda os
teus anseios na efemeridade dos desejos corpóreos, ela precisa condená-lo à ida, à distância a qual ela
mesma se condena, para somá-lo a si na inundação de redes e anseios.
Como se te perdesse, assim te quero.
Como se não te visse (favas douradas
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Inamovível, e te respiro inteiro
(...)

Sozinha, não tendo mais os olhos do outro, ela agora sai para fora de si para ver-se como “a
mulher”, ela desponta na terceira pessoa do singular: “(...) que a mulher parecia adequada numa noite
de antes/ E amanheceu como se vivesse sob as águas. Crispada/ Flutissonante”. E no poema X: “(...) A
mulher emergiu/ descompassada no de dentro da outra:/ Uma mulher de mim nos incêndios do Nada”.
Logo percebe que a mulher precisa de corpo e afagos como o “poeta habita nas ardências”. E, assim,
ao renunciar a presença do amado para buscar a inteireza, a vastidão na palavra, no poema, agora ela
percebe que o poema necessita daquele, necessita do pertencimento, do mito. E assim, ela clama:
Que as barcaças do Tempo me devolvam
A primitiva urna de palavras.
Que me devolvam a ti e o teu rosto
Como desde sempre o conheci: pungente
Mas cintilando de vida, renovado
Como se o sol e o rosto caminhassem
Porque vinha de um a luz do outro.
Que me devolvam a noite, o espaço
De me sentir tão vasta e pertencida
Como se águas e madeiras de todas as barcaças
Se fizessem matéria rediviva, adolescência e mito.
Que eu te devolva a fonte do meu primeiro grito.

A palavra depende de corpo para ser dita e outro para ser ouvida. O segundo refúgio da poetisa
recai na mesma dualidade, no mesmo paradoxo da existência que a angustia: o de pertencimento e o
de perpetuidade. Isto é, tanto o desejo quanto a palavra são dependentes de complementos, ambos
possuem parentesco na falta, exigem um pertencimento que mais a distancia do Eterno. E, no momento
mesmo que sacia o desejo e que expõe a palavra ela a perde. E nessa aporia de perdas, ela radicaliza:
“Por perder o mundo/ Separo-me de mim. Pelo Absurdo”.
Após lamentar o poema, como barcas afundadas, pergunta-se se “a perfeição não seria o não
dizer/ E deixar aquietadas as palavras/ Nos noturnos desvãos”. Silenciosa e em companhia da loucura, a
poetisa seguirá sua Via Espessa. Neste quarto livro, a voz não é mais dela e simdo “louco” que em alguns
versos ela mesma afirma ser a sua sombra. Nos poemas reunidos neste livro, a poetisa habitará “o campo de estalagens da loucura”. A loucura dará luz à noite dura e solitária da “mulher” sem pertencimento,
sem mundo, separada dela mesma, do outro e da palavra, nessa fuga incessante do Nada.
Samsara: aquilo que caminha em círculos. Com esse nome a poetisa será chamada pelo louco
que é a sua própria consciência. Uma consciência dura, irônica, atrevida que lhe provoca a austeridade,
o enfezamento, a obstinação em abrir mão do corpo e da poesia em busca na recusa do efêmero na
competição com o Eterno.
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(...) – Temendo os teus limites, Samsara esvaecida?
Por que não deixas o fogo onividente
Lamber o corpo e a escrita? E por que não arder
Casando o Onisciente à tua vida?

É na solidão e no silêncio que a poetisa dá voz à sua própria consciência. E esta lhe orientará ao
enfrentamento com a munição que já possui: o grito e a pena.
Não percebes, Samsara, que Aquele que se esconde
E que tu sonhas homem que ouvir o teu grito?
Que há uma luz que nasce na blasfêmia
E amortece na pena? Que é o cinza a cor do teu queixume
E o grito tem a cor do sangue Daquele que se esconde?
Vive o carmim, Samsara. A ferida.
E terás um vestígio do Homem na tua estrada.

Em seguida, concluindo esse quarto livro e representando o momento divisório entre a fuga e o
enfrentamento, o louco da consciência exorta com erudição:
– Ipseidade Samsara. Ipseidade senhora –
E enfeixando energia, cintilando
Fez de nós dois um único indivíduo.

“Ipseidade”: do latim ipseitas, derivado deipse, denomina o indivíduo nele mesmo. Na fenomenologia, a ipseidade caracteriza o Dasein heideggeriano em sua existênciaou seu ser-no-mundo antes
da constituição doeu como sujeito5. Nesse sentido, religada à própria consciência e de posse da sua
individuação como ser existente no mundo, a poetisa enfrentará Deus no quinto livro, Via Vazia, usando
como arma, o grito, a blasfêmia, a palavra, para quem sabe assim, como havia dito “o louco”, Ele venha
mostrar-lhe a sua Grande Face.
Eu sou Medo. Estertor.
Tu, meus Deus, um cavalo de ferro
Colado à futilidade das alturas.

Este livro, hipnótico, transgressor, corajoso, descreve o grito, o enfrentamento, a invocação da
poetisa pela presença do Pai, um sinal pelo qual há tempos ela fareja e fareja, por algo com o qual Ele se
assemelhe. É o encaramento da possibilidade do fim: da busca, das perguntas, do mistério, da angústia.
Numa peleja verbal e desesperada de insultos e ofensas para provocar uma ação, um surgimento Daquele que lhe é “Indiferente. Bufo”.

5. J. Baiard. http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=Ipseidade.
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PEDRA D’ÁGUA, ABISMO, PEDRA-FERRO
Como te chamas? Para que eu possa ao menos
Soletrar teu nome, grudada à tua fundura.

Na agonia de uma luta verbal com um surdo-mudo, com o silêncio, ela, então, se impõe em ameaças: “O Tempo não roerá o verso da minha boca. (...) o Tempo não viverá se tocar a minha boca”.
Em Alcoólicas, o penúltimo livro, a poetisa aparece num encontro vigoroso e embevecido com
a Vida, “crua”, “generosa”, “Líquida”. E será nessa liquidez que ela se derramará. O álcool, agora, representará a via de acesso ao ser, ao mundo, ao Todo, tornado remanso e digno depois que ambas, a
poetisa e a Vida, sentam-se à mesa “Diante do coruscante ouro da bebida”.
Um encontro intenso com a Vida, como uma amiga, como duas senhoras, para a existência da poetisa ser marcada na lembrança da Vida, quando esta dela se afastar. A amizade com a vida, o adentrar
a sua essência líquida, parece uma última tentativa de permanência.
Se um dia te afastares de mim, Vida – o que não creio
Porque algumas intensidades têm a parecença da bebida –
Bebe por mim paixão e turbulência, caminha
Onde houver uvas e papoulas negras (invente-as)
Recorda-me, Vida: passeia meu casaco, deita-te
Com aquele que sem mim há de sentir um prolongado vazio.
(...)

Por fim, em Sobre a Tua Grande Face, ela rende-se ao Sem-Nome, reconhecendo na Ilusão e na
busca o próprio sentido para o estar no mundo. Ela veste, recuada, a fantasia da existência ao reconhecer-se como Nada que possui “ossos e abismos”. E, na metáfora, seguirá a sorver a liquidez da Vida, o
fragmentário, sorvendo nela a imagem do Eterno.
De tanto te pensar, Sem-Nome, me veio a ilusão.
A mesma ilusão
Da égua que sorve a água pensando sorver a lua.
De te pensar me deito nas aguadas
E acredito luzir e estar atada
Ao fulgor do costado de um negro cavalo de cem luas.
De te sonhar, Sem-Nome, tenho nada
Mas acredito em mim o ouro e o mundo.
De te amar, possuída de ossos e de abismos
Acredito ter carne e vadiar
Ao redor dos teus cimos. De nunca te tocar
Tocando os outros
Acredito ter mãos, acredito ter boca
Quando só tenho patas e focinho.
Do muito desejar altura e eternidade
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Me vem a fantasia de que Existo e Sou.
Quando sou nada: égua fantasmagórica
Sorvendo a lua n’água.

Nessa ilusão, ela reconhece com Ele uma relação de interdependência essencial. Como numa
relação fenomenológica, Ele existe como objeto da busca dela, Sua existência é apreendida nos versos
e nos nomes que ela lhe presta: “Porque vives de mim, Sem Nome,/ Sutilíssimo amado relincho do infinito e vivo/ Porque sei de ti a tua fome, tua noite de ferrugem/ Teu pasto que é o meu verso orvalhado
de tintas (...)”. Entretanto, a verdade da condição da “mulher” e da poetiza não muda, a Ilusão não lhes
concede perenidade, permanecendo o dilema:a sua condição de “poeta” que lhe permite acoplar-se ao
Eterno, pela atemporalidade da palavra, está necessariamente condicionada à sua existência enquanto
“Homem”. Existência que, por sua vez, pode deixar de ser a qualquer momento, por “fadiga”, “plenitude”, ou capricho Daquele.
Em minhas muitas vidas hei de te perseguir.
Em sucessivas mortes hei de chamar este teu ser sem
Nome
Ainda que por fadiga ou plenitude, destruas o poeta
Destruindo o Homem.

Uma busca na qual insiste, não em resignação, mas como um condenado que segue, altivo e
cantante, o destino da forca. Nesse caminhar em círculos, sem saída, nessa busca aporética a poetisa
anuncia o retorno das ambivalências, das dualidades. Diante do duplo rosto de Deus ela sente-se seduzida, mas também cansada, injustiçada. E o recurso que lhe resta – o “verso”, “o excesso” – lança-o a Deus
numa espécie de vingançaque coroa a estrofe final deste último poema:
Escaldante, Obscuro. Escaldante teu sopro
Sobre o fosco fechado da garganta.
(...)
Emergindo do luto
Vem vindo um lago de surpreendimento
Recriando musgo. Voltam as seduções.
Volta a minha própria cara seduzida
Pelo teu duplo rosto: metade raízes
Oquidões e poço, metade o que não sei:
Eternidade. E volta o fervente langor
Os sais, o mal que tem sido esta luta
Na tua arena crispada de punhais.
E destes versos, e da minha própria exuberância
E excesso, há de ficar em ti o mais sombroso.
Dirás: que instante de dor e intelecto
Quando sonhei os poetas na Terra. Carne e poeira
O perecível, exsudando centelha.
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O latim na literatura brasileira:
enfeitar, impressionar, ridicularizar

José Amarante Santos Sobrinho
Letras/UFBA

Resumo
Decorrente das atividades de pesquisa desenvolvidas a partir do projeto Em busca de fontes para uma história
social do latim no Brasil, este artigo apresenta algumas discussões em torno dos usos do latim na literatura
brasileira, principalmente, e das representações, muitas vezes em tom cômico, que esses usos estabelecem.
Assim, em algumas cenas, passeamos por momentos e por autores de nossa literatura, em especial por obras
de Gregório de Matos e de Machado de Assis, observando que, muitas vezes, os usos do latim em nossas terras
e em nossa literatura terminam por funcionar como formas de enfeitar, impressionar ou ridicularizar.

Palavras-chave: Latim no Brasil. Literatura brasileira. Gregório de Matos. Machado de Assis.

Situando a questão
Em pesquisas que temos desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, a partir do projeto Em
busca de fontes para uma história social do latim no Brasil, temos buscado estabelecer, em relação aos
usos do latim no Brasil, as possíveis fontes a serem analisadas, aqui já considerando como possíveis
fontes os discursos, as práticas e as representações (CHARTIER, 1999; CASTILLO GOMÉZ, 2003). Temos,
também, considerado a análise, em relação à realidade brasileira, dos três domínios linguísticos principais sugeridos por Burke (1995) em que o latim foi empregado na Europa pós-medieval: o domínio
eclesiástico, o acadêmico e o pragmático.
Para efeito, então, de definição de fontes, consideramos o cruzamento (tipos de fontes x tipos de
domínios) entre as propostas de Chartier (1999) e Castillo Goméz (2003) e as de Burke (1995), conforme
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se vê, no quadro que se segue, em que se consideram as especificidades do latim. Note-se que, por conta
do foco neste artigo, são detalhadas apenas as possíveis fontes de representações.
Quadro 1 – Cruzamento entre os tipos de fontes e os domínios
de uso do latim para o trabalho em História Cultural
DOMÍNIO ECLESIÁSTICO

DOMÍNIO ACADÊMICO

DOMÍNIO PRAGMÁTICO

Documentos normativos da

Textos em capítulos de livros

Textos de jornais, de diferen-

Igreja ou cartas de membros

metodológicos ou em prefá-

tes épocas, em que se utilizem

da Instituição que explicitem

cios de obras em que se trata

referências a pessoas, com ju-

algum juízo de valor sobre o

“das utilidades” e “da impor-

ízo de valor sobre o saber/não

saber/não saber latim.

tância do latim”, observando

saber latim;

as representações de socieda-

textos literários que emitam

de e de formação veiculadas.

juízos de valor sobre o latim

Fontes dos DISCURSOS sobre
o latim no Brasil
Fontes das PRÁTICAS do latim
no Brasil

Fontes das
REPRESENTAÇÕES sobre
saber latim no Brasil

ou sobre o saber latim.

Neste artigo, pretendo me centrar na análise das representações sobre o latim no Brasil e no
domínio pragmático (textos literários), mais especificamente quero apresentar alguns dados, por nós
colhidos e por nossos orientandos, que nos mostram o uso do latim para impressionar, para enfeitar e
para ridicularizar, em cenas escolhidas dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX. Em algumas das cenas, ainda que
o objeto analisado não seja o latim na literatura brasileira propriamente dita, mantivemos uma análise
fora do território literário de forma a observar que certas representações sobre o latim são generalizadas
em perspectiva histórica.

1. Latim x vernáculo
Nos primeiros momentos de implantação do latim no Brasil, sua convivência com o vernáculo, numa espécie de equilíbrio diglóssico (MAIA, 2010), se dá com diferentes posturas de valoração: o
latim como língua de cultura e erudição e o vernáculo como língua cotidiana e dos usos informais de
comunicação dos portugueses, já que a necessidade de aprendizagem das línguas indígenas se tornou
imperativa para o trabalho colonizador. Em 1549, data em que ocorre a chegada dos primeiros jesuítas
ao Brasil, o vernáculo português está em seus primeiros momentos de estandardização, com a edição de
suas primeiras gramáticas, a de Fernão de Oliveira (1536, Grammatica da lingoagem portuguesa) e a de
João de Barros (1540, Grammatica da lingua portuguesa). Segundo Maia,
entre o início do séc. XIII e as primeiras décadas do século XVIII, a língua completou os quatro
critérios ou atributos propostos por William Stewart para o estabelecimento de uma tipologia
sociolinguística das línguas: a estandardização, a autonomia, a historicidade e a vitalidade”
(2010, p. 29).
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Nas relações que se estabelecem entre o latim e o português, observam-se diferentes pesos a
cada um desses atributos no correr do tempo, o que culminará com maior vitalidade do português e
menor do latim:
Quadro 2 - Comparação entre os comportamentos do latim e do português nos quatro
atributos para o estabelecimento de uma tipologia sociolinguística das línguas

1ª etapa
Até sec. XVI

2ª etapa
Séc. XVIII

latim

português

latim

português

estandardização

+

–

+

+

autonomia

+

–

–

+

historicidade

+

–

+

+

vitalidade

+

–

–

+

O impacto da gramatização dos vernáculos, de sua estandardização, e da crescente atividade de
imprensa fará com o que o latim se circunscreva a alguns domínios específicos, em cada um dos quais
variando, ampliando ou arrefecendo seu uso. Evidentemente, também, uma das formas de sobrevivência do latim se enquadra no que poderíamos chamar de “uso do latim para enfeitar, impressionar ou
ridicularizar”. E a literatura é um terreno em que ele se mantém. Vejamos, então, algumas das cenas por
nós escolhidas entre as coletadas nas pesquisas que temos desenvolvido junto a alguns dos orientandos
de iniciação científica (PIBIC).

2. Cena um: o século XVII
A partir de estudos prévios realizados para a escrita de nossa tese de doutorado, Sílvio Bernal
(2011/2012), investigando as representações sobre o saber latim em obras literárias, apresenta algumas
reflexões sobre as representações do latim (e do saber latim) na obra de Gregório de Mattos e, como
veremos mais à frente, na obra de Machado de Assis, apontando usos em que a cultura clássica como
um todo se faz presente (BERNAL, 2012).
Como sabemos, Gregório de Matos (1636 – 1695) nasceu em Salvador e iniciou aí seus estudos
no Colégio dos Jesuítas. Mais conhecido pelas suas sátiras, terá como alvo de sua censura jocosa não
apenas os letrados da terra, mas também os chegados de Portugal, caracterizados como “papagaios”,
“asnos”, “néscios” (HANSEN, 2004, p. 472), como se observa na “crítica ao doutor Antônio Rodrigues da
Costa, Cavalheiro do Hábito de Cristo, chegado de Portugal com um vestido verde e canhões de veludo,
aborrecido por mau letrado e por jurista intruso” (HANSEN, 2004, p. 472), que papagaia num “arremedo
de latim”:
Casus est iste, dizeis,
reverente: é grão Latim!
dissera um vilão ruim
tirado ant’onte das cabras
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tais latins, nem tais palavras?
vá lavar-se ao mar Euxino
o latim do Calepino,
e o do Padre Manuel Abrás. (OC, III, p. 718, grifo nosso).

Vê-se já aqui, nesse período, conforme está em Hansen (ibidem, p. 473) o fato de fazer mau uso
do latim, de desconhecê-lo, ainda que numa tentativa de embelezamento do discurso, converter-se em
objeto de sátira. O latim do Padre Manuel Abrás precisaria se tornar mais limpo assim como o do humanista Ambrogio Calepino, famoso por ter escrito um dicionário de latim que, embora cheio de imperfeições, tornou-se modelo de outras obras do gênero1.
Gregório não poupa até mesmo o desconhecimento do mínimo da língua, conforme podemos
observar numa crítica que encontramos ao vigário Antonio Marques de Perada, com presunções de sábio e engenhoso:
Este Padre Frisão, este sandeu
Tudo o demo lhe deu, e lhe outorgou,
Não sabe musa musae, que estudou,
Mas sabe as ciências, que nunca aprendeu.
(OC, II, p. 286, frifo nosso).

Pela citação de Gregório, seria musa, musae o paradigma de então para a memorização da 1ª
declinação? Seria o que para as propostas pedagógicas mais tradicionais de hoje é a declinação de rosa,
rosae? Ou, antes, seria uma forma de ironia, mostrando que o padre mal manejava o latim, que desconhecia até a 1ª declinação e, dadas as possíveis pretensões poéticas do padre, que não era exímio na arte
do verso, pela referência à figura da musa?2.
Gregório também se utiliza do latim, mas não se percebe nele um uso da língua para impressionar, para mostrar-se erudito. O poeta utiliza a língua numa forma de associá-la aos membros da igreja,
com suas frases feitas, e, dessa forma, fazer sua sátira:
Verá na realidade
aquilo, que já se entende
de uma puta, que se rende
às porcarias de um Frade:

1. A referência é ao humanista Ambrogio Calepino, nascido por volta de 1440 e falecido em 1510. Segundo Manuppella
(1962), em nota a Melo (1657), Calepinus, conforme seu nome latino, “tornou-se famoso por ter elaborado e publicado (Reggio Emília, 1502) um dicionário da língua latina que, embora bastante lacunoso e imperfeito, foi o modelo de outras obras
lexicográficas posteriores (os chamados calepinos), sucessivamente melhoradas e ampliadas, até com o acréscimo da tradução das palavras latinas nas correspondentes francesas, inglesas, alemãs, etc. (MELO, Dr. Francisco Manuel de Melo. A visita
das fontes. Apólogo dialogal terceiro. Edição fac-similada e leitura do autógrafo (1657), introdução e comentário por Giacinto
Manuppella. Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis, 1962).
2. Conforme leitura proposta por Milton Marques Júnior, por ocasião da defesa de nossa qualificação para o doutorado, com
a qual concordamos.
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mas se não vê de verdade
tanto lascivo exercício,
é, porque cego do vício
não lhe entra no oculorum
o secula seculorum
de uma puta de ab initio.
(OC, II, p. 338, grifo nosso).

Num outro uso do latim, pode, inclusive, rever a terminação de um nome português para fazer a
galhofa com rima:
De fornicário em ladrão
se converteu Frei Foderibus
o lascivo em mulieribus.
(OC, II, p. 324, grifo nosso).

3. Cena dois: o século XVIII
Editada pela primeira vez em 1752 e reeditada em 1778, a obra intitulada A vaidade dos homens
ou Discursos morais sobre os efeitos da Vaidade, foi escrita por Matias Aires Ramos da Silva de Eça, nascido na capitania, depois província e hoje Estado de São Paulo, em 1705 (SACRAMENTO BLAKE, 18831902)3. Matias Aires escreveu obras em francês e em latim e também traduziu clássicos latinos. O título
deste curioso livro de Mathias Aires fala por si. Nas palavras do editor Francisco Rolland, que prefacia o
livro:
A mais funesta paixão da nossa alma, que ataca, e perturba a cabeça do homem, ofusca o seu
entendimento, inflama o sangue, e faz com que o homem se esqueça do vil e desprezível nada
de que foi formado, se não conheça, não conheça aos seus iguais, arrebata-o, e o precipita
em maiores desatinos, é a desagradável, medonha, inquieta, e pecaminosa vaidade. O homem
possuído de vaidade [...] julga-se superior aos outros (p. III-IV).

Conhecedor da cultura clássica, várias são as menções no livro a personagens e personalidades
do mundo antigo. Seja para questionar a História, quando conta o episódio lendário do cavalo de Troia:
“Quantos pareceres tem havido sobre a Guerra de Troia? Uns querem que ela fosse verdadeira, outros
dizem que não foi mais do que uma bem composta fábula.” Seja quando fala das diferentes hipóteses
para a fundação de Roma. Para explicitar um argumento, evoca Júpiter, Vênus, Minerva, Narciso, e cita
autores antigos para discutir uma ideia: Aristóteles, Ulpiano, Salústio, Tácito, Tito Lívio, Heródoto, Cícero, César, entre outros. Às vezes a citação é direta, utilizando uma máxima, como nesta sobre Plínio:

3. SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. Diccionario Bibliographico Brazileiro. 7 v. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1883-1902.
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“Não se pode dizer deles o que Plínio louvou em Trajano, que a fortuna nada havia mudado nelle” ou
Cícero: “Como diz Cícero que convém ao Sábio afastar a Superstição da Religião...”.
No Prólogo, o autor, desculpando-se por assinar um livro sobre vaidade, o que já seria um sinal
de vaidade, o de ser autor, traz à tona suas credenciais de conhecedor experimentado da língua latina:
Mas se ainda assim fiz mal em formar das minhas reflexões um livro, já me não posso emendar
por esta vez, senão comprometer que não hei de fazer outro. E esta promessa entro a cumprir
já, porque em virtude dela ficam desde logo suprimidas as traduções de Quinto Cúrcio e de
Lucano. As ações de Alexandre, e César, que estavam brevemente para sair à luz no idioma
português, ficam reservadas para serem obras póstumas, e talvez que então sejam bem aceitas,
porque os erros facilmente se desculpam em favor de um morto (Grifos nossos)4.

Encerra o prólogo uma saudação (Vale.) e uma citação do Eclesiastes (I, 2), em latim: Vanitas
vanitatum et omnia vanitas (Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade). No transcorrer do livro, a Antiguidade é vista como um tema útil para discutir uma linha de raciocínio sobre a vaidade:
A vaidade nos ensina que as ações heroicas se fazem imortais por meio das narrações da
história; porém mal pode caber na lembrança dos homens todos os grandes sucessos de que
se compoem a variedade do mundo: ainda o mesmo pensamento tem limite, por mais que
nos pareça imensa a sua esfera. Não há história que verdadeiramente seja universal: quantos
Aquiles terão havido, cujas notícias se acabaram, só porque não tiveram Homeros, que as
fizessem durar um certo tempo, e isto por meio do encanto de um poema ilustre? Quantos
Alexandres sem Quintos Cúrcios?

Também chama a atenção para a vaidade com que, segundo o autor, nos valemos ao escolhermos nomes inspirados no grego e no latim para designar novas coisas:
As notícias que alguns foram alcançando pela sucessão dos tempos, e que para as fazerem
respeitáveis, e as conservarem em uma majestade primitiva, as foram caracterizando com
nomes pomposos, e pouco inteligíveis, uns latinos, outros gregos, outros arábicos...

Em relação diretamente ao latim, o prefácio do editor se destaca, quando adverte sobre os usos
excessivos da língua para impressionar e para vender uma ideia de sábio e erudito. Sendo esse o objetivo
de se utilizar o latim, de se saber latim (?), qual seria a sua utilidade para a sociedade? É o questionamento do editor, já nos esclarecendo que é de longa data o uso de fórmulas memorizadas para causar a
impressão de conhecimento ou para enfeitar um discurso:
... aquele que só em fantasia sustenta toda a sua elevação é digno de censura, é indigno
da sociedade dos homens. Todos os membros da sociedade devem concorrer a unirem-se, a
animarem-se, e a formarem-se úteis para que tudo lhes seja proveitoso. E como poderá ser útil
à sociedade aquele homem que, presumido de sábio, nada lhe faz que lhe convenha, mofa
dos seus iguais, com uns poucos de títulos de livros engastados na cabeça, repetindo algumas
passagens que à noite estudou, falando muito latim, ferindo com agudo e danado dente no

4. Todos os grifos nas citações da obra de Matias Aires são nossos.
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mais vivo da honra dos outros, tudo satiriza, as mais interessantes doutrinas mascara com o
ridículo véu de pouco sólidas e verdadeiras. [...] Tanto mal faz a vaidade!
[...]
Por que causa se entrincheiram com este armamento? Para terem o nome vão de Sábios,
de Virtuosos, de Religiosos. Para iludirem ao povo desapercebido com estes fantasmas. Tão
orgulhosa é a vaidade!

4. Cena três: o século XIX
Do século XIX, gostaríamos de folhear um jornal e alguma literatura. Consideramos, aqui, os trabalhos de pesquisa com edições do jornal carioca A Semana, realizados inicialmente por Camila Ferreiro
(pesquisadora voluntária 2011-2012) e atualmente por Raul Oliveira Moreira (PIBIC 2013/2014) e Gustavo de Pádua Rodrigues Gonçalves (2014/2015).
No Jornal Carioca “A Semana”, lançado em 03 de janeiro de 1885 e tendo entre seus colaboradores nomes como Machado de Assis, Aloízio de Azevedo e Artur Azevedo, o conhecimento do latim é um
sinal de distinção e de poder. Na edição nº 5, de 31 de janeiro de 1885, o suposto mau uso dos clíticos
(hoje em uso cada vez mais frequente) é validado pelo Dr. Castro Lopes5, que é citado com todas as credenciais possíveis para marcar o seu lugar discursivo; uma das credenciais, a de latinista:
O folhetinista domingueiro do Jornal do Commercio, o conhecido microcosmographo C. de L.,
impugna valentemente a perniciosa innovaçâo grammatical que o Dr. Castro Lopes, illustre
medico-philologo-economista-latinista-poeta-comediographo-ex-candidato quis introduzir na
lingoa, com o auxilio de outro grammatico importante, o Sr. Rozario.
Dizem esses dous senhores quo a expressão Mando acordar elles, longe de ser horroroso e
grosseiro solecismo – é expressão correcta e boa, escorreita de qualquer pecha.

Do século XIX, contudo, na obra de Machado de Assis, encontramos, espalhadas por praticamente toda a sua obra, pistas do uso do latim para impressionar, numa espécie de crítica ao ensino da língua.
Como o latim era a língua ainda de prestígio, mas já começando a concorrer com o francês, e era, pois,
língua de estudo na escola, evidentemente desfilam na obra de Machado personagens que utilizam o
latim. Sílvio Bernal realizou pesquisas sobre o tema como bolsista PIBIC (2012/2013) e propõe, em seu
trabalho de mestrado, em desenvolvimento na Universidade Federal da Bahia, sob nossa orientação,
uma análise dos usos do latim num Brasil do século XIX, a partir de obras de Machado. Os dados que
apresentamos aqui foram por ele coletados sob nossa orientação.
Na obra Dom Casmurro (1989), do último quartel do século XIX, nos deparamos com a personagem Bentinho, que é, como se sabe, preparado desde menino por sua mãe para se tornar padre. Nesse
contexto, encontrou-se diversas passagens ligadas ao estudo de latim no romance.
5. “Formou-se em 1848 e no ano seguinte já era professor de matemática no imperial Colégio Pedro II. Representante na assembléia, foi designado ministro das finanças em 1854 e das relações exteriores em 1859. Traduziu e publicou Musa Latina,
com traduções suas ao Latim de versos de Marilia de Dirceo.” Fonte: <http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/
rio_de_janeiro/castro_lopes.html>.
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No capítulo XXXI, que trata das curiosidades de Capitu, Bernal destaca um momento em que o
narrador nos conta a respeito do que ela se interessava por aprender. Surge, então, uma representação
do latim como uma língua de homens:
No colégio onde, desde os sete anos, aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina, e
obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda; por isso mesmo, quis que prima
Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral foi porque o padre, depois de
lho propor gracejando, disse que não era língua de meninas. Capitu confessou-me que por essa
razão acendeu nela o desejo de o saber. (...) (MACHADO DE ASSIS, 1986, p. 44).

No mesmo capítulo, revela-se a curiosidade de Capitu em relação aos retratos de personalidades
famosas na sala de visitas. Aparece a figura do agregado José Dias, que não perdia oportunidade de demonstrar sua erudição, “fazendo uso do latim para dar pompa a sua retórica, inclusive citando, em latim,
a famosa frase atribuída a Júlio Cesar: Até tu, Brutus?” (BERNAL, 2012, p. 196):
... José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava
muito mais que sua homeopatia de Cantagalo. Um dia Capitu quis saber o que eram as figuras
da sala de visitas. O agregado disse-lho sumariamente, demorando-se um pouco mais em
César, com exclamações e latins:
- César! Julio César! Grande homem! Tu quoque, Brute?
Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos
de admiração (MACHADO DE ASSIS, 1986, p. 45).

Outra obra analisada foi Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), um romance também do final
do século XIX e uma das obras mais conhecidas de Machado. Passemos a discutir alguns excertos.
Logo no capítulo XXIV, percebe-se “uma posição comum dada ao uso do latim, como elemento
de cultura erudita; vê-se também a necessidade de se conhecer pelo menos o mínimo do considerado
‘essencial’ de cada uma das artes clássicas” (BERNAL, 2012, p. 194).
“... Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado
alguma; mas eu decorei só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei
o latim; embolsei três versos de Virgilio, dois de Horácio, uma dúzia de locuções morais e
políticas, para as despesas de conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência.
Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação...” (MACHADO DE ASSIS, 1978,
p. 54).

Nessa citação, observa-se um latim já encaixado como elemento acessório das elites, para o uso,
como a própria personagem cita, “para as despesas de conversação”. Daí, a evidente necessidade de
referência a Virgilio e a Horácio, dois dos maiores representantes da chamada fase de ouro do latim.
Também percebe-se, através desse trecho, que “o latim poderia ser recorrente em meio às conversas
entre pessoas mais instruídas”, e que o “saber latim” se fazia necessário em algumas ocasiões (BERNAL,
2012, p. 194).
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Em O Alienista (1981), encontramos logo no capítulo II referências a autores latinos:
O Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos loucos no mundo, e menos
ainda o inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos
os dias, depois do almoço, fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de
antíteses, de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, Apuleio
e Tertuliano. O vigário não queria crer. Quê! Um rapaz que ele vira, três meses antes, jogando
peteca na rua! (ASSIS, 2002, p. 5).

A passagem aqui liga-se aos chamados “discursos acadêmicos”; no caso, conforme se adverte, a
citação diz respeito a “um rapaz que havia iniciado seus estudos há pouco e já se mostrava conhecedor
dos escritos latinos”. Salienta-se aí, também, um outro tipo de funcionalidade do latim, “como meio de
ascensão cultural, evidenciada na passagem da chamada transformação ‘inexplicável’ de um rapaz, antes considerado ‘bronco e vilão’, em alguém que agora fazia discursos com ‘recamos de grego e latim’”.
Observa-se nesse trecho ainda a referência a Cícero, como representante do período de ouro do latim,
e a autores do período pós-clássico e do eclesiástico, como Apuleio e Tertuliano, respectivamente (BERNAL, 2012, p. 193).

5. Cena quatro: o século XX
Ainda na procura de fontes para uma história social do latim no Brasil, Daniele Leitão (2011/2012)
se dedicou a observar as ocorrências para “sabia latim” nas páginas da ferramenta de busca Google, com
a extensão “.br”. Em seu trabalho, observou uma tendência ao destaque de usos do saber latim a grupos
minoritários. Para Leitão, “o latim também era uma língua extremamente exclusivista, de apenas um
gênero: o masculino, por ser considerada uma língua de difícil compreensão”.
Uma das ocorrências coletadas é “O bandido que sabia latim”. Apesar de se tratar de uma biografia do poeta Paulo Leminski, conhecido também por ter escrito poemas em latim, traz no título a
referência ao biografado como bandido. Segundo Leitão,
há uma inversão de sentidos quando se usa a palavra bandido com um qualificativo restritivo
ligado ao saber latim, pois como pode um bandido saber latim, se o que imaginamos como
bandido se encontra às margens da sociedade?

Outra ocorrência analisada por Leitão diz respeito ao livro de contos Mulher que sabe Latim, de
Mario Neme, que foi publicado no ano de nascimento de Leminski (1942). O título do livro faz referência
a um provérbio português que diz: “Mula que faz Him! e mulher que sabe latim, raras vezes tem bom
fim.” Entre as várias versões para o provérbio, encontram-se:
Mulher que fala latim e burra que faz “him!” sai-te para lá meu cavalim.
Foge da mulher que sabe latim e da burra que faz “im”.
Mulher que fala latim, burra que faz “him!” e carneiro que faz “mé!”, libera nos et dominé.
Pedros, burros velhos, terras por cima de regos, burra que faz “him!”.
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Ou seja,
O latim traz poder para a mulher do conto de Mário Neme, pois ela não era como as outras
esposas da sua época, subservientes ao seu esposo6.

A Ernestina do conto de Mário Neme era, nas próprias palavras do autor, uma “mulher de raça,
mulher que sabe latim”.
Destaca-se, ainda, nas análises de Leitão, a ocorrência numa edição especial comemorativa dos
500 anos do Brasil, intitulada Histórias do Brasil: “Arquivo revela que Zumbi sabia latim”, que está registrada numa reportagem de Aureliano Biancarelli, da revista Folha Online. Para Leitão, um dos diversos
pontos de vistas para a narração da história de Zumbi na reportagem está relacionado ao latim (que ele
teria aprendido com o Padre Antônio de Melo), para talvez explicar o grande chefe que se tornou no
séc. XVII. O site nos revela que o Rei dos Palmares fora batizado com o nome de Francisco e educado
pelo padre Antonio de Melo. Segundo Biancarelli, a criança ‘’mostrou engenho jamais imaginável na
raça negra’’. E continua: ‘’quando cumpriu dez anos, já conhecia todo o latim que há mister, e crescia em
português muito a contento.’’ Segundo Leitão,
O latim, em sua representação de supralíngua, no contexto da reportagem, aparece para
justificar a inteligência, a precisão, o cálculo e o crescimento de um dos maiores lideres da classe
negra na sociedade do século XVII.

E, já nos dirigindo para os dias de hoje, se o latim permanece, especialmente na Europa, como língua de publicação de obras literárias (podemos ler Harry Potter – Harrius Potter, em latim – e O pequeno
Príncipe – Regulus), a literatura infantil brasileira também nos dá o título “O papagaio que falava latim”,
uma obra de Tieloy, em que um papagaio, por falar latim (e aqui um latim de frases memorizadas), é
apresentado como sábio, intelectual, erudito e inteligente.

6. Cena final: hoje
Sem o intento de aqui escrever conclusões – muitas delas foram sendo delineadas ao longo do
texto –, preferimos apresentar uma pequena discussão sobre uma obra literária mais recente, em que
o usuário do latim não impressiona mais pelo uso mnemônico de expressões ou por ser conhecedor de
uma língua sem vinculá-la à cultura de que ela fez parte. Pelo contrário, aqui o usuário é o professor
preso apenas à gramática, já sem a condição de impressionar ou de atrair o aluno para a aprendizagem
da língua. Trata-se de um conto intitulado Rosa, Rosa, Rosae de Roberto Drummond7, em que observamos as representações do professor de latim de uma época em que a memorização dos casos era mais
6. Texto da comunicação apresentada no I Encontro de Estudos Classicos da Bahia realizado em junho de 2012.
7. Agradecemos ao Prof. Paulo Sérgio de Vasconcellos pela indicação desta fonte: DRUMMOND, Roberto. A morte de D. J. em
Paris. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
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importante do que o entendimento da língua e de seus textos. O humor no texto está justamente no uso
de palavras portuguesas combinadas com as terminações latinas.
Rosa, Rosa, Rosae
Rosa, Rosa, Rosae na aula de latinorum do Prof. José Evangelistorum só as moscas
voorum, ninguém piorum. Rosae, Rosa, Rosam por qualquer coisorum o Prof. José Evangelista
relampeorum, trovejorum. A todos castigabus, gritava Violeta, Violetae, Violetorum escrever
mil vezes vezorum nunca mais hei de mascar chicles chicletes chicletorum na aula de latinorum.
Paulo Paulos Paulu ficabus de joelho lá na frente frentorum e se outra vez eu te pegorum,
dominus, domine, domini, o Prof. José Evangelistorum a mesa esmurrorum na aula, aula, aulae
de latinorum, como um Joe Louisorum, a mesa, mesa, mesae nocauteorum.
Calça, calça, calçae quase pega frangorum, cruz crudibus na lapela, o Prof. José Evangelista
12 anos passorum na soli, solidão, solidorum do seminário. Nunca ridibus, semper serius e de
meia preta, o colarinho da camisa encardido encardidae, as pontas viradas, nos olhos duas
olheiras cor de uma 6ª feira da Paixãozorum. Só de entrar na sala, lá vem El Tigre Tigrorum,
todos tremorum, aos alunos fuzilorum com seu olhar de lobisomem lobisomorum e todos
tremiam peronia seculo seculorum.
Mosca, mosca, moscae, onde o Prof. Evangelista idibus as moscas atrás voorum,
zumbidorum, desrespeitorum querendo entrar no nariz, na boca, bocae, bocorum do Prof. José
Evangelistorum. Dominus, domine, domini, o Prof. José Evangelistorum as moscas abanorum,
prudens, prudens, prudentis todos ficavam calados, mas no recreio, longe do olhar do
lobisomorum, gritavam qui, quae, quod com as moscas ninguém pode.
[...]
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O riso pícaro: entre a denúncia, a lição e a mera diversão
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Resumo
O romance picaresco sempre esteve adscrito aos gêneros cômicos. Seu protagonista pícaro, trapaceiro e fingidor fez dessa tradição literária um terreno fértil no campo da comicidade. O personagem, amiúde associado
ao bobo da corte medieval, será o alvo da gargalhada do leitor. Sua posição baixa na sociedade, assim como
suas aspirações de nobreza em um momento histórico em que o sistema feudal estamental tentava sobreviver,
tornou sua missão em uma tarefa difícil e cheia de incidentes de caráter cômico. Através do presente artigo,
procuraremos discutir como o humor festivo popular carnavalesco, assim como o humor desapiedado da sátira
moderna estiveram sempre presentes nesse tipo de romance. Sua função oscilará entre denunciar os movimentos sociais que o incipiente capitalismo do Barroco espanhol começava a permitir, dar lições de moral aos
indivíduos que ousavam quebrar a ordem social e divertir o público que censurava tal atrevimento.

Palavras chave: Picaresca. Comicidade. Carnavalização. Sátira.

INTRODUÇÃO
A comicidade é uma arma poderosa. Dentro da política esse poder é tão evidente que o próprio
Júlio César já tentara controlar por todos os meios o humor, pelo perigo que poderia ameaçar qualquer
autoridade. O professor Victoriano Roncero lembra como, na concepção do imperador, “el humor demostraba la superioridad del burlador sobre el burlado”1 (2010, p. 30). Portanto, nem sempre ri quem
quer e sim quem pode. Ainda, como afirma Ignacio Arellano, “pocas veces la risa es amable”2 (2010, p.

1. “O humor demonstrava a superioridade do zombador sobre o zombado” (RONCERO, 2010, p. 30, tradução nossa). Todas
as citações em espanhol no presente artigo serão traduzidas por nós.
2. “Poucas vezes o riso é amável” (ARELLANO, 2010, p. 8).
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8). Geralmente, existe sempre uma vítima objeto do riso, motivo pelo qual não podemos afirmar que ele
seja inofensivo.
Mesmo que Aristóteles, na sua Poética, tenha descrito a comicidade como “um defeito ou uma
feiura sem dor” (1996, p. 35), fenômeno que denominou “riso eutrapélico”3, a verdade é que, na maioria
dos casos, o riso é corrosivo. Por outras palavras, ofensivo contra o alvo e defensivo para quem ri.
Até aquele riso festivo carnavalesco que descreve o teórico Mikhail Bakhtin, “património do
povo, [...] geral [...], universal, que atinge a todas as coisas e pessoas (inclusive as que participam do
carnaval)” (2002, p.10), trata-se de um riso finito. Seu caráter temporal faz dele uma simples válvula de
escape4 permitida pela elite no poder para aliviar tensão e depois voltar a impor o status quo reinante.
Não em vão, o próprio teórico russo define a festa carnavalesca como “liberação temporária da verdade
dominante e do regime vigente” (2002, p. 8) e, assim, acaba reconhecendo sua condição provisória e a
inevitável restauração do sistema em vigor.
Os autores dos romances picarescos conhecem o poder e o alcance da comicidade e, ainda, percebem a sua capacidade para expressar aqueles julgamentos que a seriedade qualificaria como ofensivos. O tom humorístico suaviza a mensagem, mas não a exime de seu caráter crítico. Por isso, esse
gênero literário, prolífero na Espanha dos séculos XVI e XVII e expressão de uma mudança social que começava a dar protagonismo aos marginalizados (pícaros, vigaristas e trapaceiros), serviu-se dos recursos
cômicos para denunciar a brecha aberta na sociedade pelo dinheiro, que permitia a ascensão social das
pessoas, antes restrito a critérios de sangue.
Erasmo de Rotterdam no seu Elogio da loucura (1511) afirmava que, através do humor, só os
bobos e os loucos eram capazes de dizer verdades a nobres e monarcas (2004). O pícaro, herdeiro dos
traços do personagem cômico cortesão e por ser um personagem degradado, conseguiu a “bula” não
só para vangloriar-se de seu sangue impuro, mas também para acusar a uma grande parte da nobreza
espanhola de tê-lo.
O humor inerente ao gênero picaresco será usado, portanto, para denunciar o “caos” social do
período barroco espanhol. Daí que a comicidade seja um elemento fundamental na construção ideológica das obras, já que possui “una finalidad de rebajamiento, de demostración de la iniquidad de estos
individuos [los pícaros] que tienen sueños de grandeza, pero que no son merecedores de alcanzar los
objetivos nobiliarios que se proponen”5 (RONCERO, 2010, p. 57).
La risa de la novela picaresca […] se ceba en el protagonista que sufrirá las burlas más crueles,
más humillantes, como forma de recordatorio de su origen depravado, de su pertenencia a
3. O riso eutrapélico era uma espécie de risada moderada que expunha os defeitos da mente e do corpo, mas sem buscar a
destruição e, portanto, sem dor.
4. Freud (1991) também se ocupa dessa função de “válvula de escape” de determinadas formas cômicas. Para o psicanalista,
o chiste daria acesso a conteúdos reprimidos, daí seu caráter libertador: dá a ver o vetado.
5. El Buscón possui “uma finalidade de rebaixamento, de demonstração da iniquidade desses indivíduos [os pícaros] que têm
sonhos de grandeza, mas que não são merecedores de alcançar os objetivos nobiliários que se propõem” (RONCERO, 2010,
p. 57).
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los grupos más bajos de la sociedad de su época. Nos encontramos en estos casos con un
protagonista que presenta al lector como un individuo inferior, frente al que un Mateo Alemán
o un Francisco de Quevedo [autores picarescos] muestran la superioridad social y moral6 (2010,
p. 56).

Essa relação do riso com os indivíduos considerados inferiores era próprio, Bakhtin o adverte, do
século XVII. Nessa época, “na literatura se atribui ao riso um lugar entre os gêneros menores, que descrevem vidas de indivíduos isolados [...]; o riso é um divertimento ligeiro, ou uma espécie de castigo útil
que a sociedade usa para os seres inferiores e corrompidos” (2002, p. 58).
Longe fica aquela visão unívoca do humor como uma concepção de mundo, como uma forma
por meio da qual se expressavam as verdades e que foi própria da Idade Média e Renascimento. Um riso
popular que tinha caráter ambivalente: “alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e
sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 2002, p. 10) e, portanto,
possuía um aspecto regenerador.
O Século de Ouro espanhol, período compreendido entre a metade do século XVI e a metade do
XVII, inaugura uma nova perspectiva do riso. Ainda herdeiro da tradição medieval e renascentista, os relatos do gênero picaresco registram o trânsito entre o riso festivo popular universal e o riso puramente
negativo, que será próprio da época moderna.

O RISO BOBO DENUNCIADOR
Miguel de Cervantes afirmava no episódio LXII da segunda parte de O engenhoso fidalgo Dom
Quixote de La Mancha (1615) que “no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan, si son
con daño de tercero”7 (1989, p. 621). Deixava explícita assim sua concepção de comicidade, na qual
apostava por uma aristotélica “feiura sem dor”8. Sua preferência pelo controle e o bom senso como
elementos indispensáveis na criação cômica, tal qual aponta Anthony Close (2007, p. 40), forcejava com
a dos seus contemporâneos autores picarescos, cuja ideia do cômico ultrapassava os limites da temperança com o intuito de humilhar. Cervantes tinha uma “tendencia a explotar la mina cómica de la credulidad necia, en vez del engaño astuto e inmoral, que es exhibido por muchos de los usuales tipos de la
comedia, tales como el pícaro”9 (CLOSE, 2007, p. 94).
6. “O riso do romance picaresco […] se alimenta do protagonista que sofrerá as burlas mais cruéis, mais humilhantes, como
forma de lembrança da sua origem degradada, de seu pertencimento aos grupos mais baixos da sociedade da sua época.
Encontramos nesses casos com um protagonista que se apresenta ao leitor como um indivíduo inferior, frente ao que Mateo
Alemán ou Francisco de Quevedo [autores picarescos] mostram a sua superioridade social e moral” (RONCERO, 2010, p. 56).
7. “São más brincadeiras as que doem, nem há passatempos que valham, sendo em prejuízo alheio” (CERVANTES, 1989, p.
621).
8. Para Aristóteles “a comédia é imitação de pessoas inferiores; não, porém, com relação a todo vício, mas sim por ser o
cômico uma espécie do feio” (1996, p. 35).
9. “Tendência a explorar o lance cómico da credulidade néscia, no lugar do engano astuto e imoral, que é exibido por muitos
dos tipos usuais da comédia, como os pícaros” (CLOSE, 2007, p. 94).
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Esse posicionamento do autor do Quixote, contrário ao dos escritores “pícaros” da época, confirma a tese da mudança de enfoque que a comicidade tem nesse período e que é fruto do conturbado
contexto histórico do Barroco, que vive o desabo das estruturas medievais ainda presentes na sociedade
e do sistema de valores que as sustentavam.
Contudo, dentro do próprio gênero picaresco existem também divergências a respeito do papel
reservado para o riso em cada uma das obras. Essa tradição literária, comprometida ideologicamente,
sofreu alterações na função que exerceria a comicidade durante o tempo que teve seu auge. O professor
Roncero confirma essa ideia:
Los autores de las novelas picarescas hacen uso en mayor o menor medida de la burla y de
la risa como componente importante en la construcción ideológica de sus obras. El humor se
convertirá, de esta manera, en un elemento unificador del género, aunque cada escritor lo
utilizará de diversas formas y con diferentes finalidades10 (2010, p. 56).

Assim, em obras como Lazarillo de Tormes (Anônimo, 1554), Guzmán de Alfarache (Mateo Alemán, 1599) e El Buscón (Francisco de Quevedo, 1604?), observamos, em primeiro lugar, a relação existente entre o protagonista pícaro e o tipo social e literário do bobo da corte espanhol. O personagem
trapaceiro se caracterizava pela sua capacidade de provocar o riso e ao mesmo tempo criticar aqueles
aspectos que deviam ser questionados na sociedade, tal qual fazia o bufão ao serviço do rei.
Outros paralelismos que unem inelutavelmente ambos os personagens, além de seu talante cômico e crítico e da sua existência na sociedade e na literatura, é a origem convertida11 da qual os dois
alardeavam. Rir de si mesmos, enquanto a sua “procedência manchada”, possibilitava que fizeram o
mesmo com os outros, independentemente de seu status social. Dessa forma, Roncero lembra os versos
do poeta bufão Antón de Montoro, nascido no século XV, que escrevia:
tengo hijos y nietos
y padre pobre muy viejo
y madre doña Jamila
e hija moça y ermana
que nunca entraron en pila12

10. Os autores dos romances picarescos usam em maior ou menor medida a burla e o riso como componente importante na
construção ideológica das suas obras. O humor se converterá, dessa maneira, num elemento unificador do gênero, ainda que
cada escritor o utilize de diversas formas e com diferentes finalidades (RONCERO, 2010, p. 56).
11. Na Espanha do século XVI e XVII coexistiam os conceitos de cristão novo e cristão velho. O primeiro fazia referência
aos judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, após os decretos dos Reis Católicos (1492) e Felipe III (1609), que
impunham a conversão ou a expulsão definitiva dos territórios espanhóis. Para evitar que esses novos cristãos, muitos deles
endinheirados pelo comércio, alcançassem certas regalias foram aprovadas as leis de limpeza de sangue, “instituídas para
barrar o acesso dos conversos aos privilégios, honras e cargos, com base não na religião, já que eram convertidos, mas sim em
fatores de ordem genética. O sangue tornou-se, assim, o critério decisivo: a pureza de sangue contra a pureza de fé” (MARUJO
e FRANCO, 2009, p. 78).
12. “tenho filhos e netos / e pai pobre muito velho / e mãe dona Jamila / e filha moça e irmã, que nunca entraram em pia”
(MONTORO, 1991, p. 13).
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A referência aos ancestrais familiares, ressaltando a pobreza do pai e o nome árabe da mãe
(Jamila), mostra a origem não cristã do bufão, que, ainda, destaca também como os descendentes (filhos, netos) mantém a mesma condição por não ser batizados (nunca entraram em pia). Esse aparente
orgulho do “sangue impuro”, que não era considerado positivo pela sociedade da época, estará também
presente nos protagonistas do gênero picaresco. Dessa maneira, em El Buscón, o personagem Pablos
denigre sua procedência, mostrando um pai ladrão e bêbado com aspirações de grandeza e uma mãe
cristã nova de origem judaica:
Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo [...]. Fue, tal como todos dicen,
barbero; aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría de que lo llamasen así, diciendo
que era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y, según él
bebía, es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan, y
nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aunque
ella, por los nombres y sobrenombres de sus antepasados, quiso esforzar que era descendiente
de la letanía13 (QUEVEDO, 1983, p. 66).

Vemos, então, como o método da auto humilhação do pícaro e do bobo da corte será, realmente, uma tática usada por ambos para provocar o riso do público barroco e prepará-lo para a verdadeira
denúncia: a estrutura social dos séculos XVI e XVII está apoiada em uma fingida nobreza por parte de um
número grande de seus representantes, que escondem sua cristandade nova para poder seguir desfrutando dos privilégios da tradicional casta aristocrática.
Essa “verdade incômoda” para a elite no poder só era consentida quando dita por eles. No caso
do pícaro, o professor Ignacio Arellano se pergunta, “si la permisión para decirlas [las verdades] no se
deberá precisamente a que su condición las desactiva, y su capacidad desmitificadora es en realidad inexistente”14 (ARELLANO, 2010, p. 10). A resposta a esse questionamento parece ser afirmativa. O pícaro,
pela sua condição e modos de agir, não era um personagem confiável e, portanto, era difícil que suas
palavras tivessem algum crédito. Por não serem críveis os bobos, seu real poder residia justamente no
fato de poder falar à vontade sobre qualquer assunto. Acreditando ou não nas suas afirmações, tinham
a vantagem de poder dizê-las sem ser punidos e, assim, tornar públicos diversos temas para reflexão.
Precisamente, essa possibilidade de espalhar os assuntos centrais do barroco espanhol, que, segundo o historiador José Antonio Maravall, eram a limpeza de sangue e as pretensões de nobreza da
florescente burguesia, concederá à comicidade do romance picaresco a finalidade de denúncia dos movimentos sociais e sua influência na vida das pessoas.
Mesmo que em todas as obras do gênero seja visível essa função denunciadora, a verdade é que,
na precursora da tradição (Lazarillo), a delação será executada por meio de um humor popular carnava13. “Meu pai se chamava Clemente Pablo [...] Foi tal como todos dizem de ofício barbeiro; embora fossem tão elevados os
seus pensamentos que se envergonhava de que o chamassem assim, dizendo que era tosador de bochechas e alfaiate de
queixos. Dizem que era de boa cepa e, do jeito que bebia, é coisa para acreditar. Foi casado com Aldonza de San Pedro, filha
de Diego de San Juan e neta de Andrés de San Cristóbal. Suspeitava-se no povoado que não era cristã velha, embora pelos
nomes dos seus antepassados, ela teimasse que descendia da litania” (QUEVEDO, 1983, p. 66).
14. “Se a permissão para dizê-las [as verdades] não se deverá precisamente a que sua condição as desativa, e sua capacidade
desmistificadora é em realidade inexistente” (ARELLANO, 2010, p. 10).
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lesco pouco agressivo, ainda que longe dos manuais cortesãos da época, defensores da moderação, da
mesura e do decoro no riso. Já, em outros relatos, como o de Francisco Quevedo, o tom da comicidade
atinge níveis de imoralidade extrema, através de situações grotescas, escatológicas e humilhantes que,
além de tornar públicas as intenções de grandeza dos personagens, pretendem castigá-lo pela sua ousadia.
Assim, em um capítulo de El Buscón, o protagonista, que se encontra em uma hospedaria de
estudantes compartilhando quarto com outros, é acordado uma noite na escuridão a chicotadas. Os próprios colegas, fingindo estar sendo assaltados por ladrões, gritavam como se estivessem apanhando dos
intrusos e, ao mesmo tempo, batiam em Pablos, que era a única vítima dos socos. Assustado, o pícaro
se esconde embaixo da cama, momento em que um dos companheiros aproveita para defecar no leito
do personagem. Ao chegar o silêncio, Pablos pergunta preocupado pelo estado de seus colegas e deita
para dormir. Só de manhã, o lambuzado pícaro descobrirá o ocorrido e será humilhado por todos, já que
vários hóspedes entram no quarto e, atraídos pelo fedor, descobrem o protagonista.
Um episódio muito similar acontece no Guzmán de Alfarache, fonte de inspiração muito provável do escritor. Porém, enquanto no romance de Mateo Alemán o pícaro aparece manchado nas suas
próprias fezes, no de Quevedo se suja na dos outros, motivo pelo qual o castigo é maior. Ainda, Guzmán
resolve seu estado na escuridão, na intimidade e longe de qualquer olhar. Pablos, por outro lado, só
descobre seu problema na claridade do dia e a vista de todos, convertendo o momento em um vexame
público (RONCERO, 2010, p. 209).
Observemos, então, como a situação cômica de caráter escatológico possui um humor diferente
em ambas as obras. Alemán castiga seu pícaro sem humilhação perante os outros, mas Quevedo prefere
um humor desapiedado e vexatório. Essa diferenciação no tratamento da comicidade como forma de
delação será uma constante nas obras do gênero.
Por outro lado, não podemos confundir denúncia do “caos social” com vontade de mudar a sociedade. Roncero lembra que tanto pícaros quanto bufões só têm sentido dentro do sistema monárquico
senhorial dos séculos XVI e XVII. “Por ello, se pueden reír de los conceptos e ideales que sustentan el
entramado jerárquico de la sociedad estamental, pero no quieren su destrucción porque ellos son, al fin
y al cabo, productos de ese mismo sistema”15.

DO DIDATISMO MORAL AO SIMPLES DIVERTIMENTO
Cada sociedade ri de assuntos diferentes e possui suas formas específicas de provocar o riso. Isso
significa que aspectos que em um momento da história provocam a risada de todos os contemporâneos
podem não conformar uma situação humorística longe desse contexto. Por outras palavras, aqueles
episódios dos romances picarescos, cujo nível de escatologia e violência seria julgado hoje como repugnante, nos séculos XVI e XVII, eram considerados simplesmente situações burlescas divertidas.
15. “Por isso, podem rir dos conceitos e ideais que sustentam a hierarquia da sociedade estamental, mas não querem a sua
destruição porque eles são, em definitivo, produtos desse mesmo sistema” (RONCERO, 2010, p. 69).
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José Antonio Maravall lembra que “tan insolidario y tan inhumano en sus sentimientos como el
pícaro tenía que ser el público lector de la sociedad barroca. En ello estaba, sin duda, la satisfacción de
esta sociedad por verse asegurada de violaciones amenazadoras de su orden”16 (1987, p. 633). Portanto,
a comicidade desses relatos de pícaros era perceptível porque havia um público capaz de rir desse tipo
de burlas que eles continham. Os protagonistas eram, na verdade, marionetes criadas pelos seus autores
para que o público risse deles, ao estilo que séculos depois descreverá o filósofo francês Henri Bergson
na sua obra O riso (1899).
A sociedade da época, que, como vimos, debatia-se entre uma estrutura rígida, tradicional e
medieval, baseada no imobilismo, e uma nova organização individualista que, sutilmente, começava a
permitir o trânsito entre classes através do dinheiro, trouxe modificações na concepção e uso da comicidade. Como consequência, o riso nesse período estará voltado para as condutas viciosas que tentavam
sair dos moldes sociais gerados durante séculos. Ele terá duas missões bem definidas. Por um lado, o
riso era um corretivo social. O romance picaresco ria de vidas pouco exemplares como sinal de alerta e
aprendizado de aquilo que não deve ser feito. Por outro, observar a desgraça alheia (a do personagem)
era uma válvula de escape diante da opressão exercida pelo estado para manter o status quo reinante.
A respeito da função didática do romance picaresco, não há consenso na crítica literária especializada. Alguns estudiosos, como Lázaro Carreter, defendem a apresentação em algumas obras de um
pícaro arrependido pelos seus atos, constatando assim a função moralizante e exemplar da comicidade,
outros pensam que o pícaro nunca se redime de suas atitudes e o relato, nesse caso, só pretende entreter o leitor.
Em qualquer caso, não parece incompatível a existência de ambas as funções em um mesmo
romance. De fato, observamos, por exemplo, como o Guzmán de Alfarache alterna as digressões morais
em forma de sermões sobre bom comportamento com situações cômicas cuja única intenção era, exclusivamente, provocar a gargalhada do leitor. O próprio autor reconhece as duas possibilidades de seu
texto quando destaca:
Que, como verdaderamente son verdades las que trato, no son para entretenimiento, sino para
el sentimiento; no para chacota, sino para con mucho estudio ser miradas y muy remediadas.
Mas, para que con la purga no hagas ascos y la dejes de tomar por el mal olor y sabor, echémosle
un poco de oro, cubrásmosla por encima con algo que bien parezca (ALEMÁN, 2001, p. 305).

Roncero adverte, nesse fragmento, que a necessidade do autor de lembrar a seus leitores que
prestem atenção aos ensinamentos era um sinal de que, na época, o público entendia o livro como um
relato de entretenimento não moralizante. Daí a insistência de Alemán para que não perdessem a mensagem. Essa ideia constata o uso da comicidade como lição moral e como pura diversão. Ainda, o professor espanhol destaca como o Guzmán contém nas suas páginas um tratado sobre comicidade, nas que
o escritor advoga por uma risada moderada de carácter aristotélica e de bom gosto. Porém, sua teoria é
diferente à sua prática, já que a história está repleta das burlas mais cruéis e agressivas. Como o próprio
16. “Tão insolidário e tão inumano nos seus sentimentos como o pícaro tinha que ser o público leitor da sociedade barroca.
Nisso estava, sem dúvida, a satisfação dessa sociedade por ver-se assegurada de violações ameaçadoras da sua ordem” (MARAVALL, 1987, p. 633).
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Roncero sentencia “el público esperaba golpes y violencia física contra aquellos pícaros que amenazaban
el orden social”17 (2010, p. 102).
Essa aparente falta de piedade é mais visível ainda em El Buscón de Quevedo. O autor exime
sua obra de digressões morais e arremete contra seu protagonista com a única intenção de divertir o
leitor com as mais cruéis burlas. Seu pícaro nunca se arrepende de seu comportamento e suas atitudes
o levam constantemente a ser humilhado em público. Esses vexames serão, precisamente, a forma de
castigo encontrada pelo escritor para punir as aspirações de nobreza de Pablos e, consequentemente,
de todos aqueles que queiram seguir o mesmo caminho. Encontramos um exemplo na obra quando o
pícaro, simulando ser um monarca, cai de um cavalo dentro de uma privada após uma rinha com umas
feirantes no dia do Rei dos galos18. O cavalo comeu alguma verdura das vendedoras e esse fato iniciou
um confronto com paus, pedras e hortaliças, até que autoridades vieram prender os participantes e confiscar as “armas”:
Veio a justiça, prendeu as quitandeiras e rapazes [...]. Chegou a mim, e vendo que não tinha
nenhuma [arma], pediu-me, como digo, as armas; a que respondi, todo sujo, que se não eram
ofensivas ao nariz, não tinha outras. E de passagem quero confessar a vossa mercê que, quando
começaram a me atirar as berinjelas, os nabos etc, como trazia algumas penas no chapéu,
entendi que me tinham tido por minha mãe, e que atiravam nela, como tinham feito outras
vezes. E assim, como néscio e criança, comecei a dizer: Irmãs, embora traga penas, não sou
Aldonza de San Pedro, minha mãe (QUEVEDO, 1985, p. 18).

Nesse fragmento da obra, Pablos narra duas humilhações sofridas: primeiro, cair do cavalo dentro da latrina à vista de todos e, segundo, afirmar que sua mãe, acusada de bruxa e feiticeira, já tinha sido
castigada publicamente pela Santa Inquisição com o método de “emplumar”19. Observemos a crueldade
do episodio que só procurava provocar a gargalhada do leitor, acabando a tentativa de enobrecimento
do personagem na privada, da qual saiu tão manchado quanto entrou, considerando o narrado sobre a
mãe. Quevedo joga com a mancha literal de fezes e a mancha de seu sangue para produzir comicidade.
Era evidente a ausência de didatismo de El Buscón, que simplesmente pretendia deleitar seu leitor. O próprio editor da obra em 1626 confirma essa ideia na dedicatória ao leitor.
[...] Duvido que alguém compre um livro de zombarias para se afastar dos estímulos de seu
natural depravado. Mas seja o que quiseres, bate palmas, que bem o merece; e, quando
rires das suas piadas, elogia o engenho daquele que sabe ter presente que há mais deleite
em conhecer vidas de pícaros, descritas com galhardia, que em outras invenções de maior
ponderação (QUEVEDO, 1985, p.11).

17. “O público esperava golpes e violência física contra aqueles pícaros que ameaçavam a ordem social” (RONCERO, 2010,
p. 102).
18. Rei dos galos é uma brincadeira típica de Carnaval, em que, montados a cavalo, uns garotos tentam cortar com uma espada a cabeça de um galo pendurado em uma corda.
19. Emplumar era um castigo que consistia em cortar o cabelo de uma mulher, obrigá-la a beber azeite de rícino, desvesti-la
até a cintura, untar o corpo nu com mel e cobri-lo com penas. Depois montá-la em um burro e passeá-la pela cidade, sendo
golpeada pelas pessoas, as quais a jogavam qualquer coisa.
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Através dessas palavras fica clara a sua crítica à tentativa de moralização dos outros relatos do
gênero, assim como a importância de ler o texto como uma experiência estética, mesmo que a serviço da
ideologia de seu criador. Ressalta o “valor de lo ficcional como función – que lo coloca ya claramente en
el universo de la novela moderna – y el uso de la ficción con un sentido ideológico”20 (GONZÁLEZ, 1992,
p. 52).

CONCLUSÕES
A comédia sempre foi um instrumento utilizado tanto para retratar a ideia de homem perfeito
e incentivar sua procura quanto para satirizar aquilo que uma determinada sociedade podia qualificar
como inaceitável, tais como as falsas aparências ou a tentativa de enobrecimento a qualquer custo. A
tradição picaresca serviu-se também do humor com a mesma intenção: por um lado, explicitou a possibilidade de mudança social no Barroco espanhol; por outro, colocou como representante de tais movimentos um pícaro, personagem trapaceiro e fingidor que representava os indivíduos marginalizados
daquele momento histórico.
Portanto, não só estava denunciando o que a aristocracia dos séculos XVI e XVII considerava um
“caos social”, mas também exemplificava a tentativa de enobrecimento na figura de um personagem
que não conseguia seu objetivo e, em alguns casos, acaba se arrependendo pela sua ousadia. Como consequência, os relatos tinham uma função didática, apresentando uma lição moral de comportamento, e
também supunham um veículo para dar a conhecer a nova sociedade moderna, cuja divisão em classes
começava a distanciar-se da sociedade estamental medieval.
Ainda, o romance picaresco trouxe avanços enquanto a técnica narrativa e, através de recursos
cômicos, como a sátira, caracterizou-se pela sua tentativa continua de conseguir provocar o riso no leitor
da obra. A necessidade do autor de divertir e entreter seu destinatário final colocou esse elemento em
um novo patamar dentro da literatura. Mesmo que de forma tênue, o leitor crescia em importância e,
consequentemente, exigia mais dos autores picarescos, obrigados a inovar e superar os títulos do gênero publicados anteriormente, havendo-se inspirados neles, e a burlar a extrema vigilância e censura
exercida pela Santa Inquisição. O resultado foi o engenho aguçado por parte dos escritores picarescos
que denunciavam, ensinavam e, ainda, entretinham por meio da comicidade.

20. “Ressalta o valor do ficcional como função – que o coloca já claramente no universo do romance moderno – e o uso da
ficção com um sentido ideológico” (GONZÁLEZ, 1992, p. 52).
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Gracias y desgracias del ojo del culo
Graças e desgraças do olho do cu

Francisco de Quevedo
Versão brasileira: Celso Cruz

Dirigidas a
Doña Juana Mucha, monton de carne,
mujer gorda por arrobas
Escribolas Juam Lamas el del Camison Cagado
(Don Francisco de Quevedo Villegas)

Dedicadas a
Dona Joana Mucha, montanha de carne,
mulher gorda em arrobas
escreve Juan Lamas, o do camisolão sujo de bosta
(Don Francisco Quevedo Villegas)

Quien tanto se precia de servidor de vuesa merced,
¿qué le podrá ofrecer se no cosas del culo? Aunque
vuesa merced le tiene tal, que nos lo puede prestar
a todos. Si este tratado le pareciere de entretenimento, léale y pásele muy despacio y a raíz del paladar. Si le pareciere sucio, límpiese con el, y béseme
muy apresuradamente. De mi celda, etc.

Quem tanto se arroga de prestar serviços a vossa
mercê, que mais lhe ofertaria além de fatos [do cu
e] da bunda?1 Ainda que vossa mercê [os] tenha tal,
que possa[m] nos servir a todos. Se este tratado lhe
parece divertido, leia-o e saboreie-o sem pressa, e
delicie o paladar. Se lhe parecer sujo, limpe-se com
ele, e beije-me com urgência. De meu claustro, etc.

No se espantarán de que el culo sea tan desgraciado
los que supieren que todas las cosas aventajadas em
nobleza y virtude, corren esta fortuna de ser despreciadas della, y él en particular por tener más império
y veneracíon que los demás membros del cuerpo;
pues, bien mirado, es el más perfecto y bien colocado dél, y más favorecido de la Naturaleza, pues su
forma es circular, como la esfera, y dividido en um
diâmetro o zodíaco como ella. Su sitio es em medio,
como el del sol; su tacto es blando; tiene um solo ojo,
por lo cual algunos le han querido llamar tuerto, y
si bien miramos, por esto debe ser alabado, pues se
parece a los ciclopes, que tenían um solo ojo y descendían de los dioses. El no ver es falta del amor poderoso, fuera de que el ojo del culo por su mucha
gravedad y autoridade no consiente niña; y bien mirado, es más de ver que los ojos de la cara, que aunque no es tan claro, tiene más hechura. Si no, miren
los de la cara, sin una labor; tan llanos, que no tienen

As desgraças [do cu e] da bunda não causam espanto
aos que sabem que todas as coisas bem dotadas de
nobreza e virtude tem o azar como sorte, e a bunda
em especial por possuir mais império e veneração
que as outras partes do corpo; já que, olhando bem,
ela é a mais perfeita e bem posicionada de todas,
e a mais favorecida pela natureza, pois sua forma
é circular, como a esfera celeste [...]. Sua posição é
central, como a do sol; é suave ao tato; tem um olho
só [...] e, se olhamos bem, vai ver é por isso que impõe respeito, por ser aparentada aos ciclopes, que
tinham um olho só e descendiam dos deuses. Não
vê por falta de um amor poderoso, e ademais seu
olho do cu, dada sua grande serenidade e autorida1. [Em espanhol, “culo”, assim como “cu” em Portugal, é “bunda”. O
olho do cu é que é o cu. Como, porém, não queria perder a comparação
com os olhos da cara, mantive a expressão, que no Brasil ainda conservamos no xingamento: “Vai tomar no olho do cu!”. Os colchetes, como
facilmente se deduz, são intervenções minhas, impertinências de tradutor em trechos intraduzíveis...]
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primor alguno, como el ojo del culo, de pliegues lleno
y de molduras, repulgo y dobladillos, y com una ceja
que puede ser cola de algún matalote, o barba de
letrado, o médico. Y así, como cosa tan necessaria,
preciosa y hermosa, le traemos tan guardado y en lo
más seguro del cuerpo, pringado entre dos murallas
de nalgas, amortajado em una camisa, envuelto en
unos dominguillos, envainado em unos gregüescos,
habahado em una capa, y por eso se dijo: “Bésame
donde no me da el sol.” Y no los de la cara, que no
hay paja que no los haga caballeriza, ni polvo que
no los enturbie, ni relámpago que no los ciegue, ni
palo que no los tape, ni caída que no los atormente,
ni mal ni tristeza que no los enternezca. Lléguense al
reverendo ojo del culo, que se deja tratar y manosear tan familiarmente de toda basura y elemento, ni
más ni menos; demás de que hablaremos que es más
necesario el ojo del culo solo que los de la cara, por
cuanto uno sin ojos en ella puede vivir, pero sin ojo
del culo ni pasar ni vivir.

de, nem suporta a menina; mas olhando bem, é capaz de enxergar mais que os olhos da cara, e embora
não sendo tão claro como estes, tem melhores contornos. Se não, vejam os olhos da cara, sem elaboração alguma; tão chãos e despossuídos do menor
primor, ao contrário do olho do cu, cheio de pregas
e molduras, dobrinhas e plissês2 [...]. E assim, coisa
tão necessária, preciosa e formosa que é, trazemo-lo muito bem protegido no ponto mais recôndito do
corpo, espremido entre duas muralhas de nádegas,
acobertado pelas fraldas da camisa, embrulhado
nas ceroulas, guardado pelos culotes, escoltado pela
capa, e por isso mesmo se diz: “Beija-me lá onde
não bate o sol”. Não é o mesmo com os da cara, aos
quais basta uma palha para molestá-los, um pozinho
para turva-los, um clarão para cegá-los, um escudo
para tapá-los, uma queda para atordoá-los, um mal
ou tristeza para enternecê-los. Aproximem-se agora
ao venerando olho do cu, tão íntimo, impassível e
imune ao trato e manuseio de sujeira e restos [...];
além disso afirmamos que o solitário olho do cu é
mais necessário que os olhos da cara, porquanto alguém sem estes pode viver, mas sem o olho do cu
não aguenta e não vive.3

Lo otro sábese que ha habido muchos filósofos y
anacoretas que, para vivir em castidad, se sacaban
los ojos de la cara, porque comúnmente ellos y los
Buenos cristianos los llaman ventanas del alma, por
donde ella bebe el veneno de los vícios. Por ellos
hay enamorados, incestos, estupros, muertes, adulterios, iras y robos. Pero ¿cuándo por el pacífico y
virtuoso ojo del culo hubo escándalo en el mundo,
inquietud ni guerra? ¿cuándo, por él, ningún cristiano no aprendió oraciones, anduvo con cinfonías, se
arrimó a báculo, ni siguió a otro, como se ve cada
día por falta de los de la cara que expuestos a toda
ventisca y inclemencia, de leer, de fornicar, de una
purga, de una sangría, le dejan a um cristiano a buenas noches? Pruébenle al ojo del culo que ha muerto
muchachos, caballos, perros, etc.: que há marchitado hierbas y flores, como lo hacen los de la cara,
mirando lo ponzoñosos que son: por lo que dicen
que hay mal de ojo. ¿Cuándo se habrá visto que por
ser testigo de vista hayan ahorcado a nadie por él,
como por los de la cara, que com decir que lo vieron
forman sus calumnias los escribanos? Fuera de que
el ojo del culo es uno y tan absoluto su poder, que
puede más que los de la cara juntos. ¿Cuándo se ha
visto que en las irregularidades se metan con el ojo
del culo?

Depois se sabe que existiram muitos filósofos e anacoretas que, para viver em castidade, arrancavam os
olhos da cara, porque tanto aqueles quanto os bons
cristãos criam que os olhos era as janelas da alma,
por onde ela bebe o veneno dos vícios. Por causa
dos olhos, temos paixões, incestos, estupros, mortes, adultérios, iras e roubos. Mas quando, por causa do pacifico e virtuoso olho do cu, ocorreu algum
escândalo nesta terra, causou-se alguma inquietude
ou guerra?4 [...] Provem que o olho do cu provocou
a morte de jovens, cavalos, cachorros etc.: que fez
secar flores e ervas, como os da cara fazem, por peçonhentos que são: por isso dizem que existe [olho
gordo] e mau olhado. Quando já se viu alguém ser
enforcado pelo testemunho visual do olho do cu,
como acontece com os da cara que, ao afirmar que
viram, atestam as calúnias dos escrivãos? Além do
que o olho do cu é uno, e assim seu poder tão absoluto, que pode mais que os dois da cara juntos.
2. [Prenúncio da predileção barroca pelo voltear? Parece que Quevedo
é um dos inspiradores do barroco.]
3. [E dá pra lembrar a propósito a conhecida piada da disputa dos membros pela chefia do corpo, contenda obviamente vencida pelo cu.]

Lo otro, su vecindad es sin comparación mejor, pues
anda siempre, em hombres y mujeres, vecino de los
membros genitales; y así, se prueba que es bueno,
según aquel refrán: Dime com quien andas, te diré

4. [Olha que uma boa bunda é capaz de levantar defunto, que dirá deflagrar uma guerrinha. É um ponto em que a sátira de Quevedo revela
muito de seu puritanismo e religiosidade, talvez ditados pela necessidade de não ferir os brios da inquisição vigente em sua época.]
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quién eres. El se acredita mejor con la vecindad y
compañía que tiene, que no los ojos de la cara, pues
éstos son vecinos de los piojos y caspa de la cabeza
y de la cera de los oídos, cosa que disse claro la ventaja que les hace el serenísimo ojo del culo. Y si queremos subtilizar más esta consideración, veremos
que en los ojos de la cara suele haber por mil leves
acidentes, telillas, cataratas, nubes y otros muchos
males; mas en el del culo nunca hubo nubes, que
siempre está raso y sereno; que, cuando mucho, suele atronar, y eso es cosa de risa y pasatiempo. Pues
decir que no es membro que da gusto a las gentes,
pregúntenselo a uno que com gana desbucha, que él
dirá lo que el común proverbio, que, para encarecer
que queria a uno sobremanera, dijo: Mas te quiero
que a una buena gana de cagar. Y el outro portugués,
que adelantó más esta materia, dijo: “Que no había
no mundo gosto como el cagar si tuveira besos.”
Pues ¿qué diremos si probamos este punto con um
texto del filósofo que dijo:

Quando já se viu alguém ir meter o olho do cu em
alguma irregularidade praticada?
Depois, suas cercanias são incomparavelmente melhores, pois ele anda sempre, em homens e mulheres, próximo dos membros genitais; e assim prova-se que é bom, segundo aquele ditado: Diga-me com
quem andas e te direi quem és. Ele acredita que está
melhor com os vizinhos e a companhia que tem, mas
não os da cara, pois estes são vizinhos dos piolhos
e da caspa da cabeça, e da cera dos ouvidos, fatos
que tornam nítida a vantagem do sereníssimo olho
do cu. [...] Não se pode dizer que é uma parte de que
não se gosta, basta perguntar àquele que se destapa
com vontade, que ele repetirá um velho ditado, que,
para enfatizar o muito que se deseja alguém, prega:
Te quero mais que uma boa vontade de cagar. E tem
também o português que aprofundou a matéria,
ao afirmar: “Não haveria no mundo gosto igual ao
cagar, se fosse com beijos”. Mais nada diremos se
dirigirmos a querela ao texto do filósofo que disse:

No hay contento em esta vida
que se pueda comparar
al contento que es cagar

NO HAY CONTENTO EN ESTA VIDA
QUE PUEDA COMPARAR
AL CONTENTO QUE ES CAGAR.

Outro dijo lo descansado que quedaba el cuerpo después de haber cagado:

Outro ainda comentou como o corpo ficava sossegado depois de ter cagado:

No hay gusto más descansado
que después de haber cagado.

NO HAY GUSTO MÁS DESCANSADO
QUE DESPUÉS DE HABER CAGADO.5

Los nombres que tiene juzgarán que no tiene misterio. ¡Bueno es eso! Dícese trasero, porque lleva como
sirvientes a todos los miembros del cuerpo delante
de sí, y tiene sobre ellos particular señorío. Culo,
voz tan bien compuesta, que lleva tras sí la boca
del que le nombra. Y há habido quien le ha puesto
nombre gravísimo y latino, llamándole antífonas o
nalgas, por ser dos; otros, más propriamente, le llaman asentaderas; algunos, tancailo, y no he podido
ajustar por muchos libros que he revuelto para sacar
la etimología; lo más que he hallado es que se há
de decir tancahigo, por lo arrugado y passado que
siempre está.

[…] Até os excrementos ou merda [...] são de proveito [...] os de lagarto para os olhos; os das bestas,
que chamam esterco, é para fertilizar os campos, e
a quem devemos os frutos; a do gato Angorá não é
mais preciso provar nem examinar mais nada para
saber de seu valor e estimação; a merda do boi [...]
para infinitos remédios é útil. Isso posto e assentado, haverá algum curioso disposto a defender que
são os olhos da cara que possuem virtudes? Logo,
olho do cu, por si só, é melhor e tem mais utilidade
que os dois olhos da cara.
O que dizem do cu (os que lhe têm ojeriza) é que
peida e caga, coisa que os olhos da cara não fazem,
e não percebem, coitados, que mais e pior cagam os
da cara e peidam que o olho do cu, pois fazem na

Con más facilidad topé por qué se decía al lindo ojo
del culo “manojo de llaves”: por lo redondo del cabo
y muchas molduras que hacen aquel mismo repulgo,
y viene bien con los que llaman cofre al culo, que es
darle cerradura; y em los animales vemos que la Na-

5. [Lembro também a associação hodierna do cu com a sorte, naquele
que nasceu com o cu pra lua.]
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turaleza les cubre el culo con la cola o rabo, para que
como parte más necesaria y secreta, estuviera acompañado, tapado y abrigado, y com mosqueador para
el verano, y en las aves lo mismo. Si miramos su ocupación, es hacer lo que ninguno nunca hizo ni pudo;
pues en este mundo todos hemos menester a otros
para ser proveídos: el aguacil al corregidor, el corregidor al oidor, el oidor al presidente, el presidente al
rey. Pero el culo se provee a sí mismo y aun en el presidente, servidor por outro nombre (que así llaman al
bacín), cosa equívoca a los derretidos de las damas.

cama seus troços de remela, e basta um pesadelo
ou susto para soltarem seu mijo de lágrimas, e isto
sem utilidade alguma, ao contrario do cu, como foi
demonstrado.
Já o peido, é certo que os olhos não os soltam; mas é
preciso observar que ele torna a bunda antes digna
que indigna de elogios. Para comprovar essa verdade, noto que o peido por si é coisa alegre, pois, onde
quer que se o solta, desperta o riso e a chacota, e
une o lar, os pequenos ficam com as mãos como a
arrancar os narizes, olhando uns pros outros, assanhadinhos. Sua expulsão é tão importante para a
saúde, que no soltá-lo está o mantê-la. Assim, mandam os doutores que não os prendam, por isso Cláudio César, imperador romano, promulgou um edito
ordenando a todos, sob pena de morte, que (mesmo
quando comendo ao lado dele) não prendessem o
peido, sabendo de sua grande importância para a
saúde. Outros afirmam que fez isso pelo respeito especial que se deve ao senhor olho do cu.

El culo no tiene cosa común, ni aunque me pruebes
que hace cámaras, a imitación de otros muchos,
pues lo que él hace son mojones, que son fin de términos, para dar a entender que em llegando al culo
no has de passar adelante.
Háceme fuerza que em las almonedas dicen: “¿Hay
quien puje?”; que ni sé si convidan a cagar (propriamente entonces pujar) o si a comprar. Con que es
certo que tiene grandes preeminencias, cuando se
valen de sus voces para otras cosas. Hasta los excrementos o mierda (passa adelante, porque no te
empalagues com tal dulce plato) son de provecho,
pues según defienden los dotores galenistas y boticarios droguistas, son buenos para desligar Cárdeno
y Alberto; los del lagarto para los ojos; los de bestias, que llaman estiércol, es con lo que se fertilizan
los campos, y a quien debemos los frutos; la de gato
de Algalia, no hay que probar ni examinar cuánto es
su valor y estimacíon; la mierda del buey, o boñiga,
para inmensos remedios es provechosa. Esto probado y asentado, ¿habrá curioso alguno que diga que
los ojos de la cara tengan alguna virtud? Luego el ojo
del culo, él por sí solo, es mejor y de más provecho
que los ojos de la cara.

Chega a tanto o valor de um peido, que é prova de
amor; pois até que o casal não tenha peidado junto
na cama, tenho dúvidas do acerto da união; também
é prova de amizade, porque as pessoas não cagam
nem peidam senão diante dos de casa ou muito chegados.
[...]
Tudo quanto disse do olho do cu [e da bunda] se refere às suas graças; mas ainda me resta desfolhar o
rabo, contar suas desgraças, que são as seguintes:
Um mestre barbudo e rabugento ensina a lição ao
menino distraído. Pede que a decore; este se diverte
depois brincando, esquece tudo; não sabe recitá-la
e, pela falha de memória, a bunda lhe é rasgada a
chicotadas.

Lo que dicen del culo (los que tienen ojeriza com él)
es que pee y caga, cosa que no hacen los de la cara;
y no advierten los cuitados que más y peor cagan los
ojos de la cara y peen que no el del culo, pues em
ellos no hay suello que no lo caguen en cantidad de
legañas, ni pesadilla o susto que no meen com abundancia de lágrimas, y esto sin ser de provecho, como
lo que echa el culo, como ya queda probado.

[...]
Aquele come em exagero, engole fora de época
(porque os acha baratos) seis figos meio verdes; o
apetite aconselha, eles caem mal ao estômago, e
põem em apuros o cu, que se abre em espasmos.6

Lo del pedo es verdad que no lo sueltan los ojos; pero
se há de advertir que el pedo antes hace al trasero
digno de laudatoria que indigno della. Y, para prueba desta verdad, digo que de suyo es cosa alegre,
pues donde quiera que suelta, anda la risa y la chacota, y se hunde la casa, poniendo los inocentes sus

6. [Engraçado Quevedo não explorar mais as diarreias, vai ver tem a ver
com aquela história do caminho para as Índias, da falta de condimentos.
Vai ver que sem condimentos o cu sofresse menos, ou talvez houvesse
menos mistureba no comer, e o mal só viesse de alimentos estragados
ou verdes. Isso sem falar na pimenta, que talvez nem conhecessem. E
ele também não cita as hemorroidas, serão uma novidade dos tempos
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manos em figura de arrancarse las narices, u mirándose unos a otros, como matachines. Es tan importante su expulsión para la salud, que em soltarle está
em tenerla. Y así, mandan los dotores que no les detengan, y por eso Claudio César, emperador romano,
promulgó um edicto mandando a todos, pena de la
vida, que (aunque estuviessen comendo com él) no
detuviesen el pedo, conociendo lo importante que
era para la salud. Otros dijeron que lo había hecho
por particular respecto que se debe al señor ojo del
culo.

Outro vai descer uma escada; não vê onde põe os
pés, tropeça; pecam os olhos, e ele desce a ralar a
bunda, degrau por degrau.
Um doente mal curado padece [...]; e vai ao médico,
à base de sanguessugas, esgotar o mal aventurado
olho do cu.7
O texto nos diz que o arroto
Es un pedo mal logrado,
según lo que escribe Angulo;
pues, de puro desdichado,
no puede llegar al culo.

Llega a tanto el valor de un pedo, que es prueba de
amor; pues hasta que dos se han peído en la cama,
no tengo por acertado el amancebamiento; también
declara amistad, pues los señores no cagan ni peen
sino delante de los de casa o muy amigos.

O arroto mal acabou de sair da boca, e todos lhe dão
vivas,8 mas o peido é maldito só por ter saído pela
famigerada bunda.9

Los nombres del pedo son varios: cuál le llaman “solto un preso”, haciendo al culo alcalde; otros dicen:
“fuésele una pluma”, como si el culo estuviera pelando perdices; otros dicen: “tomate esse tostón”, como
si el culo fuera garbanzal. Otros dicen algo crítico:
“cuesco”, derivado de la enigma; y otros han dicho:
“Entre peña y peña el alba, río que suena.” De aqui
se levantó aquel refrán que dice: “Entre dos peñas
feroces um fraile daba voces.” Y finalmente, dijo el
outro: “El señor de Argamasilla, cuando sale chilla.”
Dejo de tratar de los pedos degollados, caballería de
por sí bien manifiesta, que da la grandeza del ojo del
culo em este caso. Pues su fortaleza, ¿quién la encarecerá?, si es tanta, que de sólo limpiarse con un
paño delgado se deja de modo por las dos partes,
que es más difícil de tomar que la inclusa.

Promulgam-se decretos que letrados muito doutos
e veneráveis com amplo juízo ordenaram; não deixam o povo satisfeito, e os erros dos reverendos juristas, paga o cu de um cão azarado, pois os rapazes
enfiam os decretos enrolados no seu rabo.10
Finalmente, todas as partes do corpo têm o seu lazer
e prazer: os olhos desfrutam da beleza, os narizes
sorvem os perfumes mais suaves, a boca degusta o
que está no ponto, e beija o que ama e lhe encanta;
a língua passeia à vontade pelos dentes, e se deleita com o riso e com o fato de ser pródiga quando
um amante vai agasalha-la em sua dama; e por fim,
modernos? A questão merece ser em profundidade. Realmente, pode
ser apenas bondade de Quevedo, que de fato é mais eloquente no introito que no rabo, assim nos poupando das desgraças.]

Y, volvendo a los demás sentidos, digo que lo que se
queda en el pañuelo de la boca es gargajo, y lo de
las narices moco, y lo de los ojos legañas, y lo de los
oídos cera; pero lo que queda del culo en la camisa
es palomino, nombre de ave muy regalada. Fuera
de que los ojos no tienen cosa señalada con que limpiarse; que a veces piden el pañuelo prestado a las
narices y a la boca, y otras se limpian con las manos,
y al mismo tenor los otros sentidos. Mas, volviendo
al culo, ¡qué de firmas de grandes señores ha iluminado! ¡Qué papeles de los más íntimos amigos ha
visto! ¡Qué de libros de hombres doctos há gastado!
¡Qué de billetes de damas há firmado! ¡Qué de processos importantes há manchado, y qué de camisas
de Cambray y Holanda há teñido! Y al fin há servido de limpiadura las mejores manos del mundo. Y
lo merece todo, porque también, sin ser abeja, hace

7. [Sanguessugas no cu?!?! Terá isso a ver, existiu? O doente mal curado de Quevedo é alguém que vem a sofrer de alterações no humor,
entendido, creio, como os fluidos corporais, acho, relacionado também
com o desânimo e a depressão. Olha que o remédio deve esperar pra
caramba!]
8. [Posso ter interpretado mal o trecho, mas eu me lembrei daquela
cena dos Caçadores da arca perdida, acho, em que o cara tem que arrotar depois de comer o almoço com os árabes. Seria alusão a um costume
árabe. Terá tal costume também vigorado em terras hispânicas? Não
tem aquele papo da dominação árabe? Sempre posso ter interpretado
mal, mas faz sentido, no contexto, a interpretação de que o arroto é
aceito socialmente, enquanto o peido não.]
9. [A seguir há um trecho que não traduzo, mas que traz uma expressão
curiosa, utilizada para caracterizar o cara (um estrangeiro, nas palavras
de Quevedo) que se pavoneia mas não dá no couro. Diz-se que ele “dió
de culo”, “deu de bunda”, literalmente. Não teria aí uma ligação com a
nossa expressão “dar pra tráz”?]
10. [Outra coisa que imagino costume de época, no mínimo curioso e...
coitado do cachorro!]
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cera o cerote (que así dicen de los medrosos). Hasta
la melicinas deben su ganancia al ojo, que aunque
no ve, hay quien vea por él, pues dicen: “Fulano ve
la luz por el ojo del culo de Zutano.” Y en conciencia,
que no es vista de envidiar. ¿Qué tiene que ver (dicen
algunos) el culo com el pulso? Como se dijeran de
una cosa que no da cuidado ninguno, y muy con verdade comparándola a outra que de cada accidente
se desconcierta.

como dissemos, não existe uma parte que não goze;
só o cu [ou a bunda] é tão desgraçado, coitado, que
vai querer se divertir e ainda acaba queimado.11

Todo cuanto he dicho del ojo del culo se refiere a sus
gracias; pero aun me queda el rabo por desollar, em
contar sus desgracias, que son las siguientes:
Enseña um ayo barbonazo y mugriento la lición a un
descuidado niño. Encomiéndala éste a la memoria;
diviértese después jugando, olvídasele; no sabe darla, y en pena de lo que pecó la memoria, ábrele el
culo a azotes.
Da um estudiante un madrugón a una viña, descepa la mitad della, topa con una fuente, y porque se
lo pide el gusto, bebe agua; hártase, pues, la sed, y
deshace em vivas cámaras al pobre ojo del culo.
Come el outro demasiado, engulle em mala sazón
(porque los topa baratos) seis membrillos por madurar; aconséjalo su apetito, asiéntansele en el estómago, y abre com apuros y jeringazos al pobre culo.
Impórtale a uno bajar por una escalera abajo; no
mirando a donde pone los pies, resbala; pecan los
ojos, y baja haciendo astillas el culo de escalón em
escalón.
Un mal curado enfermo padece, porque el humor se
le há apoderado de los sentidos; pues el médico, com
descuidadas prevenciones, consume a pura sanguijuela al mal aventurado ojo del culo.
Sábese por el texto que el regüeldo
Es um pedo mal logrado,
según lo que escribe Angulo;
pues, de puro desdichado,
no puede llegar al culo.
El regüeldo aun no há salido de la boca, cuando todos le dan una barahunda de coches, y al pedo le
maldicen sólo porque salió por el malaventurado
culo.
Da el outro extranjero em caballerear y escribir a da-

11. [O fim da Inquisição liberou o cu de sua maior desgraça. Aproveitemos!]
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mas y traer fausto; falta a los negocios y perde el
crédito, y lo que pecaron los genitales redunda em
perjuicio de la reputación del culo, diciendo: “Fulano
dió de culo.”
Tan desventurado es el culo, que a los animales y
bestias grandes siempre muerde el lobo por el culo.
Quiere descansar una mona a menudo, siéntase a
cada paso, y llénase de callos el culo.
Pues ¿quién se hartará de llorar la desgracia de los
culos en Carnestolendas? Pues por holgarse los muchachos, em pasando, el uno al outro le llena de masas y trapajos los culos, y a veces los habrás visto
com estopas ardiendo.
Promúlganse unas premáticas que muy doctos y venerables letrados com mucho acierto ordenaron; no
salem a satisfacción del pueblo, y lo que erraron los
reverendos juristas, paga el culo de un desventurado
perro, atándoselas al rabo por mazas los muchachos.
Finalmente, todos los miembros del cuerpo se han
holgado y huelgan: los ojos gozan de la hermosura,
las narizes huelen lo suave y odorífero, la boca gusta
de lo sazonado, y besa lo que ama y le parece bien;
la lengua retoza entre los dientes y se deleita con el
reír y com el ser pródiga cuando um amante pide a
su dama se la envaine; y, al fin, como hemos dicho,
no hay miembro que no se huelgue; sólo el culo es
tan desgraciado, que una vez que se quiso holgar lo
quemaron.
FIN DE LAS
“GRACIAS Y DESGRACIAS DEL OJO DEL CULO”

QUEVEDO, F. V. Obras Completas de Don Francisco de Quevedo Villegas. Textos genuinos del autor,
descubiertos, clasificados y anotados por Luis Astrana Marin. Edição critica. Madrid: M. Aguilar Editor,
1941, 2 ed.

104

