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FEITIO

Este livro é composto de doze ensaios que foram publica-
dos em periódicos especializados ou que foram apresentados em 
congressos ou outros eventos ligados à literatura.

Os quatro primeiros estão ligados ao pensamento de Maurice 
Blanchot, nome de pouca penetração na academia, pela singulari-
dade de sua poética, pela inaplicabilidade de suas teorizações. Não 
obstante, é um pensamento de profundidade, que não busca soluções 
fáceis, que não acomoda posições, que não transige em sua radica-
lidade, não concilia posições. Para ele, a arte e a literatura não po-
dem produzir respostas, porque não se subordinam à compreensão 
dominadora, e não podem se submeter porque não podem ter seus 
domínios delimitados, não podem produzir ações no espaço huma-
no. Assim, conceitos como negatividade, impossibilidade da morte, 
infinito, desastre permeiam suas conjecturas sobre a literatura e a 
arte. Nos quatro ensaios aqui apresentados, esses conceitos são dis-
cutidos e problematizados no espaço literário e artístico.

O quinto ensaio trata de um texto de Theodor Adorno, “Engage-
ment”, em que o pensador marxista estabelece uma discussão entre arte 
engajada e arte autônoma. Para ele, a arte que se coloca a serviço de um 
compromisso explícito corre o risco de ter que sacrificar o elemento 
artístico, tornando-o claudicante, dependente, incompleto, forçado.
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Seguem-se algumas reflexões sobre o pós-modernismo, ba-
seadas em algumas propostas contidas no livro de Ihab Hassan, 
The dismemberment of Orpheus. O autor coloca em seu livro uma 
curiosa tabela em que ele confronta traços “modernistas” com suas 
correspondentes características “pós-modernistas”. A partir do con-
fronto entre esses dados, são feitas considerações sobre o conceito 
de pós-modernismo e seus pretensos traços dominantes.

O sétimo ensaio contempla o pensamento de Giorgio Agamben, 
pensador italiano que retoma uma tradição heideggeriana e derridiana.

Os quatro ensaios seguintes tecem comentários e reflexões 
sobre escritores portugueses e brasileiros: Lobo Antunes, Florbela 
Espanca, Bernardo Carvalho e Machado de Assis.

O livro se fecha com um ensaio sobre o filme The pillow book, 
traduzido para o português como O livro de cabeceira, do cineasta 
inglês Peter Greenaway, que parece ser uma grande homenagem à 
literatura.

Os ensaios aqui reunidos não pretendem estabelecer nem cons-
tatar verdades sobre as obras de arte; ao contrário, seguindo o pensa-
mento de Maurice Blanchot, levantam perguntas, problemas, discus-
sões, e procuram preservar da arte mais sua condição propriamente 
estética do que o possível saber que poderia pretensamente veicular.

Cid Ottoni Bylaardt
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Alors, un chat est un chat ou un non-chat?
O que Blanchot e Sartre têm a dizer um ao outro 

sobre literatura

Em 1945, Maurice Blanchot publica o ensaio “La Lecture 
de Kafka”,1 em que ele refere uma série de exegeses sobre a obra 
do autor de O castelo e afirma que ela é um “désastre absolu”, uma 
escrita obscura que não pode conduzir a nenhuma conclusão. Se-
gundo Benoît Denis, esse artigo teria sido o ponto de partida para 
uma vigorosa oposição de Jean-Paul Sartre ao que Denis denomina 
o “panteão literário pós-surrealista”, que estaria em vias de se ins-
talar na cena literária francesa do final dos anos quarenta, notada-
mente sob o efeito das elaborações críticas de Maurice Blanchot. 
Sartre teria então publicado o seu hoje canônico “Qu’est-ce que la 
littérature?” como uma espécie de última palavra para fazer fren-
te a uma concepção literária insuportável em um mundo marcado 
pela injustiça e pela exploração do homem pelo homem. Conside-
rando, entretanto, que a literatura jamais admite palavras definiti-
vas, Blanchot teria respondido ao texto de Sartre com suas próprias 

1 O referido artigo foi inicialmente publicado em L'Arche n°11, p. 107-116, em novembro de 1945, 
e republicado posteriormente no livro La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 9-19.
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inquietações a respeito da literatura, expressas em “La littérature et 
le droit à la mort”.

O texto de Sartre, a julgar por sua recepção, parece ter tido 
uma popularidade maior, até porque a própria figura do filósofo exis-
tencialista coloca-se a si mesma de maneira bastante mais visível do 
que a de Blanchot nos círculos intelectuais. Este sempre foi avesso 
ao cerimonial literário ou filosófico, a grandes entrevistas e chama-
das de ordem. Seu pensamento sobre a literatura, entretanto, pode 
ser considerado precursor de uma série de formulações da filosofia 
francesa da segunda metade do século XX, principalmente, repre-
sentada por nomes como Barthes, Deleuze, Foucault, Derrida, para 
não citar seus amigos Levinas e Bataille.

Se Sartre escreveu seu ensaio como resposta a Blanchot, e se 
este replicou com “La littérature et le droit à la mort”, é um fato que 
em si interessa pouco para nossa investigação. O que importa é apro-
fundar a leitura nos textos de forma a jogar luz no confronto de ideias 
de dois gigantes do pensamento do século XX, e que estão ligadas 
ao advento da chamada pós-modernidade. Para tanto, partiremos da 
existência de três textos que dialogam entre si e se confrontam em 
concepções. A tendência a se tomar partido de um autor ou de outro 
está tão-somente ligada às crenças que cada um edifica sobre a forma 
de existência do texto literário. E em literatura, como diz Antoine 
Compagnon em O demônio da teoria, é impossível não assumir uma 
posição, qualquer que seja ela: “Para estudar literatura, é indispensá-
vel tomar partido, decidir-se por um caminho, porque os métodos não 
se somam, e o ecletismo não leva a lugar nenhum” (COMPAGNON, 
1999, p. 262). À escrita pragmática de Sartre, que, apesar de dei-
xar escapar certos exageros que se justificam pela atitude combativa, 
pode ser considerada consistente e convincente, principalmente para 
os partidários da literatura empenhada, opõe-se a escritura labiríntica 
e barroquista de Maurice Blanchot, ao mesmo tempo profundamente 
lógica e tremendamente sedutora, repleta de idas e vindas, repetições, 
negações que afirmam e afirmações que negam, que incorporam pa-
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radoxos e antíteses sem resolvê-los dialeticamente, absorvendo as 
faltas e os excessos e dificultando as conclusões.

Retomemos algumas ideias do texto supostamente gerador do 
confronto. Sobre A metamorfose, por exemplo, Blanchot refere-se ao 
romance como “une illustration de ce tourment de la littérature qui a 
son manque pour objet et qui entraîne le lecteur dans une giration où 
espoir et détresse se répondent sans fin”2 (BLANCHOT, 2003a, p. 
17). Sartre não admite desvencilhar Kafka da história, da condição 
humana: “il fallait puiser dans ces livres un encouragement précieux 
et chercher ailleurs”3 (SARTRE, 1967, p. 275). A barata asquerosa, o 
processo incompreensível, o castelo inatingível deveriam ser vistos 
como alegorias da condição humana: “nous reconnaissions l’histoire 
et nous-mêmes dans l’histoire”4 (SARTRE, 1967, p. 274). Quase ao 
final de seu ensaio, Sartre cita alguém que seu texto nos autoriza a 
reconhecer como sendo Blanchot: “Sous l’analyse du critique, ils 
s’effondrent en problèmes; mais le critique a tort, il faut les lire dans 
le mouvement”5 (SARTRE, 1967, p. 355).

Essa fala pode parecer enigmática, mas se nossa hipótese 
de que ele de alguma forma responde a Blanchot está certa, 
encontramos uma explicação bastante clara na frase de “La lecture 
de Kafka”: “Ce mouvement est inévitable”6 (BLANCHOT, 2003a, 
p. 10). Que movimento? O de buscar uma verdade extraliterária que 
jogue alguma luz sobre o texto kafkiano, criando narrativas sobre a 
narrativa, estabelecendo uma alegoria. Para Blanchot, a leitura de 
Kafka provoca um desconforto que acarreta interpretações muitas 
vezes opostas e excludentes dos comentaristas, em busca de soluções 

2 Trad. do autor: “uma ilustração desse tormento da literatura que tem a sua falta como objeto 
e que arrebata o leitor numa ciranda em que a esperança e o desespero dialogam ao infinito”.

3 Trad. do autor: “era necessário extrair de seus livros um encorajamento precioso e ir procurar 
em outro lugar”.

4 Trad. do autor: “reconhecíamos a história, e a nós mesmos na história”.
5 Trad. do autor: “Sob a análise do crítico, esses romances se desmancham em problemas, mas o 

crítico está errado: é preciso lê-los no movimento”.
6 Trad. do autor: “Esse movimento é inevitável”.
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que parecem não existir. Ele menciona então sucintamente algumas 
observações levantadas por críticos como Claude-Edmonde Magny, 
Klossowski, Starobinski, e comenta os comentários: “Ces textes 
reflètent la malaise d’une lecture qui cherche à conserver l’énigme 
et la solution, le malentendu et l’expression de ce malentendu, la 
possibilité de lire dans l’impossibilité d’intepreter cette lecture”7 
(BLANCHOT, 2003a, p. 10). Daí por que Sartre defende que a 
obra de Kafka seja lida “no movimento”, na extrapolação para a 
sociedade dos homens, e não como apenas uma escrita que se 
desmancha em problemas, entendendo-se esse desmanchar-se como 
uma leitura absoluta de uma escritura que se desdobra em si mesma 
sem desvelar seu próprio mal-entendido. Para Blanchot, desvendar 
o sentido dela é traí-la, o que Sartre não admite.

O texto de Sartre é uma grande tentativa de resposta a uma 
pergunta irrespondível. Com relação à ambiguidade que é própria da 
palavra literária, o filósofo existencialista defende em tom zombetei-
ro a ideia de que “Lorsqu’un livre présente ainsi des pensées grisan-
tes qui n’offrent l’apparence des raisons que pour fondre sous le re-
gard et se réduire à des battements de cœur, lorsque l’enseignement 
qu’on en peut tirer est radicalement différent de celui qui son auteur 
voulait donner, on nomme ce livre un message”8 (SARTRE, 1967, 
p. 40). Ironicamente, ele recomenda aos escritores contempo râneos 
que passem mensagens, isto é, “de limiter volontairement leurs écrits 
à l’expression involontaire de leurs âmes”9 (SARTRE, 1967, p. 40). 
Entende-se que ele chama “mensagem” a alguma ideia de acrésci-

7 Trad. do autor: “Esses textos refletem o mal-estar de uma leitura que procura conservar o enig-
ma e a solução, o mal-entendido e a expressão desse mal-entendido, a possibilidade de ler na 
impossibilidade de interpretar essa leitura”.

8 Trad. do autor: “Quando um livro apresenta, assim, pensamentos excitantes que oferecem a 
aparência de razões apenas para se dissolverem sob o nosso olhar e se reduzirem às batidas do 
coração, quando o ensinamento que se pode extrair dele é radicalmente diferente daquele que 
o autor quis dar, chama-se esse livro de mensagem”.

9 Trad. do autor: “que limitem voluntariamente seus escritos à expressão involuntária de suas 
almas”.
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mo, excrescência mesmo, daquilo que é essencial no pensamento de 
um escritor; esse acréscimo conhecemos comumente pelo nome de 
ambiguidade. Mais adiante, Sartre afirma: “Telle est donc la ‘vraie’, 
la ‘pure’ littérature: une subjectivité qui se livre sous les espéces 
de l’objectif”,10 algo que se ensina contra a vontade de quem ensi-
nou. O que ele aponta com ironia como uma constatação lamentável 
e uma recomendação derrisória ao escritor contemporâneo é para 
Blanchot a essência do texto literário.

A ambiguidade condenada, ou a “mensagem”, escapa do que a 
obra pode dar ao homem, na visão sartriana. Nas pegadas dos diálo-
gos entre os textos, encontramos um cotejo frasal que pode ser eluci-
dativo das duas concepções. Ao se referir às relações entre o escritor 
e o leitor, Sartre diz: “je le dévoile certains aspects de l’univers, je 
profit de ce qu’il sait pour tenter de lui attendre ce qu’il ne sait pas”11 
(SARTRE, 1967, p. 90). Blanchot coloca de outra maneira essa rela-
ção entre o escritor e o leitor, sob a forma de uma interlocução entre 
aquele que escreve e sua pena: “tu écris sans rélache, me découvrant 
ce que je te dicte et me révélant ce que je sais; les autres, en lisant, 
t’enrichissent de ce qu’ils te prennent et te donnent ce que tu leur 
apprends”12 (BLANCHOT, 2003a, p. 291).

Os dois textos acima apresentam diferenças curiosas. No pri-
meiro caso, o escritor se refere ao leitor, e a relação entre eles é qua-
se de mão única. Embora Sartre considere o conhecimento prévio do 
leitor, que determinará sua historicidade, ele, o escritor, é quem vai 
tentar ensinar o que precisa ser aprendido, e cabe ao leitor absorver 
o ensinamento. No segundo texto a situação se inverte. Ao se dirigir 
à pena, metonímia do ser em que se transforma no momento em que 

10 Trad. do autor: “Tal é então a ‘verdadeira’ e ‘pura’ literatura: uma subjetividade que se entrega 
sob a aparência de objetividade”.

11 Trad. do autor: “eu lhe desvelo certos aspectos do universo, aproveito o que ele sabe para 
tentar ensinar-lhe o que não sabe”.

12 Trad. do autor: “você escreve sem descanso, descobrindo para mim o que lhe dito e me reve-
lando o que sei; os outros, ao ler, a enriquecem do que lhe tomam e lhe dão o que lhes ensina”.
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escreve, o escritor revela a si mesmo o que sabe. O leitor, entretan-
to, o que faz é acrescentar ao texto o que muitas vezes não está ali 
explícito, retornando à própria escritura o que se poderia considerar 
seu ensinamento. Na concepção blanchotiana, o leitor mais dá do 
que toma, mudando o sentido da aprendizagem.

A esse respeito, Blanchot emenda: “Maintenant, c’est que tu 
n’as pas fait, tu l’as fait; ce que tu n’as pas écrit est écrit: tu es con-
damné à l’ineffaçable”13 (BLANCHOT, 2003a, p. 293). A interven-
ção do leitor vai criar o que não está lá, o ensinamento excrescente 
que Sartre aponta dando-lhe o nome de mensagem está inscrito in-
delevelmente no produto do ato de escrever.

Se tendemos a ler o texto de Blanchot como um diálogo pouco 
amistoso com o ensaio de Sartre, começamos a entrelaçar as concep-
ções dos dois pensadores no momento em que o autor de L’espace 
littéraire lança no ar uma grande inquietação, que ele parece não ter 
a presunção de responder: a literatura começa no momento em que 
ela se torna uma questão, uma interrogação, uma pergunta, uma dú-
vida que repousa silenciosamente no fundo da página escrita: “O que 
é a literatura?” Blanchot sugere aqui que essa pergunta não foi feita 
para o ser humano responder, mas uma indagação que a literatura 
faz por meio da linguagem, da linguagem literária, e que continua 
ressoando enquanto o texto está lá.

Ao final de seu texto, como que num parágrafo adicional, ele 
alude novamente à pergunta, mas agora ela não pode ser mais o que 
se responde racionalmente – o que Sartre tenta responder –, mas uma 
pergunta que a própria literatura faz, e que é replicado pelo duplo 
sentido por trás das significações das palavras literárias:

Dans ce double sens initial, qui est au fond de toute parole 
comme une condamnation encore ignorée et un bonheur encore 

13 Trad. do autor: “Agora, o que você não fez está feito; o que não escreveu está escrito; você está 
condenada ao indelével”.
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invisible, la littérature trouve son origine, car elle est la forme 
qu’il a choisie pour se manifester derrière le sens et la valeur des 
mots, et la question qu’il pose est la question que pose la littéra-
ture14 (SARTRE, 1967, p. 10).

Essa indagação é o cuidado que a literatura tem consigo mes-
ma, talvez presunçoso, mas é um desvelo que ela não pode deixar 
de ter e que mantém sua existência enquanto a indagação é formu-
lada. Para Blanchot, é uma pergunta que não poderá ser respondida; 
ela se refere ao nada, à pouca seriedade, à má-fé da literatura. É 
o abuso que lhe censuram. Assim, a literatura atesta sua existência 
depreciando-se, impossibilitada de falar de coisas sérias: “Car elle 
est peut-être de ces choses qui méritent d’être trouvées, mais non 
d’être cherchées”15 (BLANCHOT, 2003a, p. 294).

Em alusão ao mesmo tempo velada e depreciativa ao texto 
de Sartre, Blanchot afirma que a pergunta “O que é a literatura?” só 
recebeu respostas insignificantes. Essas explicações fazem-se refle-
xões imponentes e impositivas, ligadas à seriedade da resposta que 
a pergunta requer, ao desejo de atrelar a literatura às necessidades 
do homem (filosofia, religião, vida). Se essa reflexão se afasta, a 
literatura volta a ser ela mesma. Se retorna, termina por desprezar a 
literatura como uma coisa inútil, vaga, impura. A literatura que Sar-
tre nega é o que ele chama derrisoriamente “mensagem”, aquilo que 
o autor não quis ou não pretendeu significar; a literatura que ele rei-
vindica é a que, segundo ele, atua diretamente na consciência social 
do leitor. Sua reflexão, portanto, pressupõe que a literatura tem um 
significado, e ele está subordinado às intenções do autor. Parece fora 
de dúvida que não se pode mais atrelar a condição de literariedade de 

14 Trad. do autor: “Nesse duplo sentido inicial, que está no fundo de toda palavra como uma 
condenação ainda ignorada e uma felicidade ainda invisível, a literatura encontra sua origem, 
porque ela é a forma que ele escolheu para se manifestar por trás do sentido e do valor das 
palavras, e a pergunta que ele faz é a pergunta que faz a literatura”.

15 Trad. do autor: “Pois ela talvez seja dessas coisas que merecem ser encontradas, mas não 
procuradas”.
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um texto ao querer-dizer do autor, e mesmo na época de Sartre a tese 
da intencionalidade já deixara de ser uma unanimidade, a partir de 
novas propostas do formalismo, do new criticism, da hermenêutica 
pós-hegeliana, da fenomenologia.

Insistindo na intencionalidade manifesta, elevada ao estatu-
to de ensinamento, Sartre reivindica firmemente a “praxis comme 
action dans l’histoire et sur l’histoire”16 (SARTRE, 1967, p. 287), 
e elege-a como o tema a ser compulsoriamente abraçado pelos escri-
tores que ele considera sérios e empenhados, apesar de reconhecer 
“entre nós”, ou seja, no grupo em que ele se inclui, os que escrevem 
algum “roman d’amour charmant et desolée qui ne verra jamais le 
jour”17 (SARTRE, 1967, p. 288). Esse dia a que ele se refere é ine-
quivocamente a clareza de propósitos que o autor seu contemporâ-
neo deve ter, no sentido de que sua escrita aja no mundo. Utilizando 
expressões que podem ser lidas como referências a Sartre, Blanchot 
fala dessa reivindicação, que representa “la partie la plus illustre de 
l’art depuis trente ans”18, e lhe devolve a questão, perguntando-se 
se a recusa a vir à luz do dia não seria própria da arte, com o “dé-
placement d’une puissance au travail dans le sécret des oeuvres”19 
(BLANCHOT, 2003a, p. 294).

Ao negar o comparecimento à luz do dia, a literatura tem, sim, 
algo de impostura, de ilegitimidade. Aí Blanchot acrescenta um comen-
tário que remete ao texto de Sartre: “Mais certains ont découvert da-
vantage: la littérature n’est pas seulement illegitime, mais nulle, et cette 
nullité constitue peut-être une force extraordinaire, merveilleuse, à la 
condition d’être isolée à l’état pur”20 (BLANCHOT, 2003a, p. 294). 

16 Trad. do autor: “praxis como ação na história e sobre a história”.
17 Trad. do autor: “romance de amor cheio de encanto e desolação que não verá jamais o dia”.
18 Trad. do autor: “a parte mais ilustre da arte nesses trinta anos”.
19 Trad. do autor: “deslocamento de uma potência trabalhando no segredo das obras”.
20 Trad. do autor: “Mas alguns descobriram mais: a literatura não é somente ilegítima, mas nula, 

e essa nulidade constitui talvez uma força extraordinária, maravilhosa, a condição de ser iso-
lada em estado puro”.
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Em seu texto, Sartre havia acusado o Surrealismo de transformar a arte 
em nada: “et comme chacune d’elles est un projet d’anéantir tout le reél 
en s’anéantissant avec lui, le Néant chatoie à sa surface, un Néant qui est 
seulement le papillotement sans fin des contradictoires”21 (SARTRE, 
1967, p. 224). Com o surrealismo, a irresponsabilidade do escritor, que 
se esconde sob a escrita automática, faz com que ele não seja levado a 
sério pela burguesia que despreza. Sua obra é a “gratuité parasitaire”, 
o nada inofensivo que levaria o burguês a comentar com desdém: “Ce 
n’est que de la litérature”22 (SARTRE, 1967, p. 168 e 188).

Para Blanchot, essa frase expressa um confronto entre a ação 
e a palavra escrita, considerada como inação, o que leva ao desprezo 
e à rejeição dessa literatura que não age. Blanchot desenvolve então 
a idéia de que em verdade a literatura não é o Nada sartriano, não é 
propriamente a negação do mundo, mas, ao contrário, “réalise plutôt 
l’impuissance à nier, le refus d’intervenir dans le monde”23 (BLAN-
CHOT, 2003a, p. 306). Essa impotência é motivada pelo fato de que 
o escritor dispõe simplesmente de tudo, e se negar é limitar, se negar 
é por outro lado afirmar a não existência, simplesmente não se pode 
fazer isso no infinito.

As ideias de ilegitimidade, de nulidade conduzem à palavra 
“mistificação”, sobre a qual Blanchot desenvolve também um pen-
samento que se opõe ao de Sartre. Este estabelece a premissa de 
que as estruturas sociais opressoras predispõem à mistificação: o 
nazismo, o gaullismo, o catolicismo, o comunismo francês. Pode-se 
entender mistificação aqui como enganação, ilusionismo, manipu-
lação do povo. Como o escritor exerce sua liberdade ao escrever, 
e se dirige à liberdade do leitor, que por sua vez está aprisionado 
pelos discursos e pelas práticas dos sistemas sociais, cabe a quem 

21 Trad. do autor: “e como cada uma delas [das obras surrealistas] é um projeto de aniquilar todo 
o real, aniquilando-se com ele, o Nada cintila em sua superfície, um Nada que é somente o 
borboletear sem fim das contradições”.

22 Trad. do autor: “Isso não passa de literatura”.
23 Trad. do autor: “realiza a impotência de negar, a recusa de intervir no mundo”.
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escreve a tarefa de desmistificar o público, lutando contra as injusti-
ças. Assim, ele estará tomando partido contra as injustiças, e agindo 
positivamente no espaço social. Blanchot afirma, em contrapartida, 
que a chamada “literatura de ação” reivindicada por Sartre é que é 
mistificadora. Esse discurso literário pressupõe um “algo a fazer”, 
isto é, uma mobilização dos leitores. Entretanto, a linguagem do es-
critor não é uma linguagem de comando, e por isso o apelo à recep-
ção acaba caindo no vazio, já que constitui uma voz que soa em ou-
tro mundo, por mais que deseje voltar ao mundo e agir nele. Aquele 
que toma a si a tarefa de combater as injustiças pela escrita é o ho-
mem honesto; para Blanchot, a honestidade na literatura é impostu-
ra: “La mauvaise foi est ici verité, et plus grande est la prétension à 
la morale et au sérieux, plus sûrement l’emportent mystification et 
tromperie”24 (BLANCHOT, 2003a, p. 300).

Nessa linha de pensamento, o escritor tanto engana os ou-
tros quanto a si próprio. O substantivo comum “escritor”, bem 
como o pronome oblíquo do trecho a seguir, pode ser lido aqui 
como “o escritor Jean-Paul Sartre”: “Écoutons-le encore: il affir-
me maintenant que sa fonction est d’écrire pour autrui, qu’en 
écrivant, il n’a en vue que l’interêt du lecteur. Il l’afirme et il le 
croit. Mais il n’en est rien”25 (BLANCHOT, 2003a, p. 301). O 
escritor que se julga engajado será cobrado pelos homens dire-
tamente envolvidos na participação política, e aqueles que leem 
o discurso literário percebem que sua condição de ficção “nie en 
fin de compte la substance de ce qu’elle représente”26 (BLAN-
CHOT, 2003a, p. 299). Se essa lei da narrativa for violada, ela 
cessa de ser literatura, e aí o escritor ainda pode ser acusado de 

24 Trad. do autor: “A má-fé aqui é verdade, e quanto maior é a pretensão à moral e à seriedade, 
mais ela importa em mistificação e engodo”.

25 Trad. do autor: “Escutemo-lo ainda: ele afirma agora que sua função é escrever para os outros, 
e que, ao escrever, só tem em vista o interesse do leitor. Ele o afirma e o crê. Mas não é nada 
disso”.

26 Trad. do autor: “nega, no final das contas, a substância do que representa”.
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má-fé. Nesse momento, Blanchot escreve uma frase que remete, 
a quem tem Sartre no pensamento, ao famoso conto “O muro” 
(“Le mûr”):

Faut-il donc renoncer à avoir d’intérêt à quoi que ce soit et se 
tourner vers le mur? Mais le fait-on, l’équivoque n’est pas moins 
grande. D’abord, regarder le mur, c’est aussi se tourner vers le 
monde, c’est en faire le monde27 (BLANCHOT, 2003a, p. 299).

Admitamos a referência, velada ou irônica, ao conto de Sartre, 
emblema da literatura engajada, o que não torna o texto menos obs-
curo. Antes de citá-lo, Blanchot adverte de que querer atrelar defi-
nitivamente a literatura a uma verdade exterior significa renunciar a 
ela, é portanto fazer outra coisa, da ordem da sociologia, da filosofia, 
do discurso político. Ele então pronuncia a palavra que evoca a nar-
rativa de Sartre: voltar-se para o muro seria a escolha de não abando-
nar a literatura, a renúncia a falar exclusivamente do mundo. O muro 
de Sartre é uma grande alegoria da repressão, da injustiça, do auto-
ritarismo. Edificar esse muro significa criar um elemento simbólico 
cuja evocação levaria os homens a refletirem sobre a perversidade da 
dominação forçada. Por outro lado, ele é também a traição ingênua 
daquele que se salva delatando o companheiro sem o saber.

Blanchot faz um jogo de palavras, usando o significante mur, 
que, em francês, tanto pode ser muro quanto parede. O muro blan-
chotiano é a separação, ou a ilusão de separação do escritor em rela-
ção ao mundo. Essa atitude de solidão ou de afastamento provoca o 
efeito contrário: o que o solitário escreve remeterá sempre ao mun-
do, sua indiferença atiçará paixões, sua negligência transformar-se-á 
em cumplicidade, seu abandono terá o cheiro de inimizade, o que 
provoca a contestação e finalmente a afirmação pela negação. As-

27 Trad. do autor: “É preciso então renunciar a ter interesse no que quer que seja e se virar para o 
muro? Mas fazê-lo não torna o equívoco menor. Inicialmente, voltar-se para o muro é também 
voltar-se para o mundo, é fazer dele o mundo”.
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sim, esse ilusório muro blanchotiano da intimidade pura contrapõe-
-se ao ilusório muro sartriano da ação sobre as condições; ambos os 
muros, segundo Blanchot, fracassam enquanto literatura, por mais 
que possam obter sucesso no mundo.

Talvez o momento que denuncie de maneira mais evidente a 
oposição de Blanchot a Sartre seja o desdobramento da seguinte pas-
sagem de Qu’est-ce que la litérature: “La fonction d’un écrivain est 
d’appeler un chat un chat. Si les mots sont malades, cet à nous de les 
guérir. Au lieu de cela, beaucoup vivent de cette maladie”28 (SARTRE, 
1967, p. 341). Cabe aqui uma observação atenuante do radicalismo de 
Sartre em relação à escrita literária. No início de seu longo ensaio, ele 
dispensa a poesia, assim como a música e a pintura, de se engajarem. 
O poeta, segundo ele, não utiliza a linguagem, isto é, não faz dela 
um instrumento de busca da verdade, e tampouco pretende nomear o 
mundo, o que implicaria a subordinação da palavra ao objeto nome-
ado. Sartre condena a mistura de gêneros, denunciando “la contami-
nation d’une certaine prose par la poésie”29 (SARTRE, 1967, p. 33), 
criticando “la confusion des genres et la méconnaissance de l’essence 
romanesque”30 (SARTRE, 1967, p. 208). Ele distingue duas maneiras 
de se lidar com a palavra: no discurso quotidiano, a palavra é como 
uma vidraça que permite enxergar o objeto; na linguagem poética, ela 
é o próprio significante tornado objeto em sua realidade. Blanchot pa-
rece concordar – de forma hesitante, talvez irônica – que a poesia ten-
de a se afastar do mundo e aproximar-se da realidade da linguagem, 
buscando “à ce que seraient les choses et les êtres s’il n’y avait pas de 
monde”31, fazendo ouvir “un étrange bruissement d’insecte”32 à mar-
gem da história. A expressão “Si telle est la poésie, au moins saurons-

28 Trad. do autor: “A função do escritor é chamar um gato de gato. Se as palavras estão doentes, 
cabe a nós curá-las. Ao invés disso, muitos vivem dessa doença”.

29 Trad. do autor: “a contaminação de uma certa prosa pela poesia”.
30 Trad. do autor: “a confusão dos gêneros e o desconhecimento da essência romanesca”.
31 Trad. do autor: “o que seriam as coisas e os seres se não existisse mundo”.
32 Trad. do autor: “um estranho zumbido de inseto”.
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-nous...”,33 a partir da qual Blanchot parafraseia Sartre na ideia de 
dispensa da poesia da obrigação de engajamento, contém modaliza-
dores que colocam em questão a firmeza da afirmação sartriana. Vem 
então a pergunta – “Mais qu’en est-il?”34 (BLANCHOT, 2003a, p. 
320) – com a qual Blanchot descarta a cisão dos gêneros, uma vez que 
a literatura é insidiosa, traiçoeira, recusa-se a permanecer em luga-
res definidos. Cita então Flaubert, Francis Ponge, Lautréamont, Sade 
como exemplos dessa impossibilidade de determinação genérica. A 
atenuante sartriana, em termos teóricos, parece ter pouca consistência, 
se se considerar que a questão dos gêneros tende a se indeterminar 
cada vez mais a partir do século XIX, embora permaneça viva, mas 
uma vida que se sustenta de suas próprias contradições.

A frase que alude à existência do gato pretende aproximar a 
prosa de ficção da linguagem corrente – como Sartre a entende – em 
sua transparência.

Aqui a oposição de Blanchot é vigorosa. Ele se refere primeira-
mente ao processo de nomeação no âmbito da linguagem comum: “Le 
langage courant appelle un chat un chat, comme si le chat vivant et son 
nom étaient identiques, comme si le fait de le nommer ne consistait pas à 
retenir de lui que son absence, ce qu’il n’est pas”35 (BLANCHOT, 2003a, 
p. 314). A nomeação “correta” das coisas reivindicada por Sartre encon-
tra em Blanchot uma forte contestação: a palavra não permite a visão do 
objeto através da janela sartriana. Para Blanchot, não há janela alguma, 
nenhuma identidade entre o ser e a palavra. O que fica é a ausência, a não 
existência do objeto, que foi assassinado pela palavra para renascer como 
outra coisa, como ideia. E essa ideia é definitiva, segura. Reter as palavras, 
por conseguinte, sem permitir que elas retornem às coisas, é garantir sua 
saúde, para nossa tranquilidade e firmeza de propósitos.

33 Trad. do autor: “Se assim é a poesia, pelo menos saberemos...”
34 Trad. do autor: “Mas aonde chegamos?”
35 Trad. do autor: “A linguagem corrente chama um gato de gato, como se o gato vivo e seu nome 

fossem idênticos, como se o fato de o nomear não consistisse em reter dele não mais que sua 
ausência, aquilo que ele não é”.
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Na linguagem literária, a palavra se comporta de maneira di-
ferente: ela é pouca para as possibilidades que encerra. Uma vez 
aberto o lacre que limita os sentidos e faz compreender, abre-se o 
acesso a “autres noms, moins fixes, encore indécis, plus capables 
de se concilier avec la liberté sauvage de l’essence négative, des 
ensembles instables, non plus des termes, mais leur mouvement, 
glissement sens fin de “tournures” qui n’aboutissent nulle part”36 
(BLANCHOT, 2003a, p. 315). Se fosse isso apenas, a literatura já 
seria muito. Para Blanchot, o que faz a angústia da literatura é a bus-
ca de uma origem inexistente da palavra que se perde, a procura de 
um momento anterior, que não pode ser encontrado.

Contra o gato sartriano, Blanchot defende o gato ambíguo, 
já que a literatura é feita de ambiguidades, cujo ponto máximo é o 
lugar instável “où elle peut changer indifféremment, de sens et de 
signe”37 (BLANCHOT, 2003a, p. 329). Blanchot não deixa também 
escapar a atribuição, por Sartre, da pecha de doentes às palavras, e 
sua insinuação de que muitos escritores tiram partido dela:

Souvent, en ces jours, on parle de la maladie des mots, on s’irrite 
même de ceux qui en parlant, on les soupçonnes de rendre les 
mots malades pour pouvoir en parler. Il se peut. L’ennui, c’est 
que cette maladie est aussi la santé des mots38 (BLANCHOT, 
2003a, p. 302).

A doença pode ser encarada como a saúde da palavra porque afi-
nal o duplo sentido que a dilacera é o que pode levar à compreensão, 
ao diálogo. Chamar um gato de gato pode ser o ideal de um escritor, 
mas isso não significa que ele esteja a caminho da cura das palavras, 

36 Trad. do autor: “outros nomes, menos fixos, ainda indecisos, mais capazes de se conciliar com a 
liberdade selvagem da essência negativa, dos conjuntos instáveis, não mais dos termos, mas de 
seu movimento, deslizar sem fim de ‘construções’ que não chegam a lugar nenhum”.

37 Trad. do autor: “em que ela pode mudar, indiferentemente, de sentido e de sinal”.
38 Trad. do autor: “Muitas vezes, atualmente, fala-se da doença das palavras, até nos irritamos 

com aqueles que falam disso, suspeitando que as tornem doentes para delas poder falar. Talvez 
seja. Infelizmente, essa doença é também a saúde das palavras”.
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porque, conforme insiste Blanchot, “le chat n’est pas un chat, et celui 
qui l’affirme n’a rien d’autre en vue que cette hypocrite violence: Rolet 
est un fripon”39 (BLANCHOT, 2003a, p. 302). Blanchot alude aqui a 
um fragmento do crítico e poeta francês Nicolas Boileau (1636-1711), 
contido em suas Sátiras, de 1660: “Je ne puis rien nommer si ce n’est 
par son nom; / J’appelle un chat un chat, et Rolet un fripon”.40 Rolet, 
contemporâneo de Boileau, foi um procurador do Parlamento de Paris. 
Sua desonestidade era proverbial, e chamar alguém de Rolet equivalia 
a chamá-lo de vigarista. Blanchot faz a alusão para confirmar o fato de 
que tentar estabelecer uma identidade perfeita entre duas palavras, ou 
entre uma palavra e um ser, ou é mistificação ou é hipocrisia, desfazendo, 
assim, a ilusão sartriana de que é possível dizer que um gato é um gato.

Sartre termina seu texto questionando a imortalidade da li-
teratura, e coloca como condição de sua sobrevivência a luta pela 
democracia, pelo socialismo, pela justiça, pela paz, e é função do 
escritor tentar essa mudança. É preciso despertar na sociedade sua 
consciência infeliz, para que sua capacidade de reação se manifeste. 
Entretanto, não existe controle sobre o que a literatura pode ou não 
pode dizer. E conclui, sobre a arte de escrever:

S’il devait se tourner en pure propagande ou en pur divertisse-
ment, la societé retomberait dans la bauge du immédiat, c’est-à-
-dire dans la vie sans mémoire des hyménopteres e des gastéro-
podes. Bien sûr, tout cela n’est pas si important: le monde peu 
fort bien se passer de la littérature. Mais il peut se passer de 
l’homme encore mieux41 (SARTRE, 1967, p. 356-357).

39 Trad. do autor: “um gato não é um gato, e aquele que o afirma não tem mais nada em vista do 
que essa hipócrita violência: Rolet é um vigarista”.

40 Trad. do autor: “Não posso nomear nada se não há um nome; / chamo um gato de gato e Rolet 
de vigarista”.

41 Trad. do autor: “Se ela se tornasse pura propaganda ou pura diversão, a sociedade cairia na 
lama do imediato, isto é, na vida sem memória dos himenópteros e dos gastrópodes. Certa-
mente, nada disso é muito importante: o mundo pode muito bem passar sem a literatura. Mas 
ele pode passar ainda melhor sem o homem”.
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Se Sartre compara a existência da literatura à própria existência 
do ser humano, negando sua condição de apenas diversão ou apenas 
panfleto político, Blanchot insiste em diferenciar a linguagem cotidiana 
da linguagem literária. No discurso corrente, a força de negação das pa-
lavras conduz ao sentido e à compreensão apaziguadoras, porque nega-
ção, irrealidade e morte são potências do mundo real. No momento em 
que o signo literário falha ao representar o que havia morrido, emerge 
o nada da morte, e a verdade não mais se revela, isto é, o escritor não 
pode agir “verdadeiramente”. No movimento ligado aos afazeres do 
mundo, a morte apresenta um poder civilizatório que torna possível a 
existência dos seres, por mais que ela conduza o homem à infelicidade; 
assim, a morte está para o homem cotidiano como o sentido está para 
a palavra útil. Daí a insistência de Blanchot na oração “a morte resulta 
no ser”: seja loucura, infelicidade ou dilaceramento, só ela possibilita 
ao homem a compreensão, a apreensão dos sentidos das coisas.

Do outro lado da morte e da compreensão está a literatura. 
Experimentá-la é cair além da possibilidade da morte, além da possi-
bilidade de compreender, é chegar ao domínio onde “l’issue devient 
la disparition de toute issue”42 (BLANCHOT, 2003a, p. 331).

Enfim, entre o gato e o não gato, temos duas posições contras-
tantes, uma que reivindica a ação da literatura no mundo, e outra que 
fala da impossibilidade da literatura de atuar no real. Muito se escreveu 
e muito se escreverá sobre essas posições, e todos os que se dedicam 
à literatura acabam tomando o partido de uma delas; ou, talvez, de al-
guma outra intermediária. Será que se pode falar em um “vencedor”? 
Enquanto Blanchot diz que a palavra literária é pouca para o tanto de 
conteúdo que se lhe pode atribuir, Sartre acha que é pretensão nossa 
“croire que nous recélons des beautés ineffables que la parole n’est pas 
digne d’exprimer”43 (SARTRE, 1967, p. 342). Quem tem razão? Fica 
aqui então a proposta de reflexão para quem se interessa pela literatura.

42 Trad. do autor: “a conclusão se torna o desaparecimento de qualquer conclusão”.
43 Trad. do autor: “acreditar que guardamos belezas inefáveis que a palavra não é digna de exprimir”.
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NEGATIVIDADE E MORTE NO PENSAMENTO
 DE MAURICE BLANCHOT

O conceito de negatividade é fundamental no pensamento 
de Maurice Blanchot, e se estende aos variados conceitos de morte 
no espaço literário, que permeiam toda sua obra. A singularidade da 
ideia de negatividade em Blanchot parece ter sua origem no pensa-
mento hegeliano, a partir do qual se desdobra em diálogo com vários 
outros pensadores, como Nietzsche e Heidegger, seus antecessores, 
e Georges Bataille e Emanuel Levinas, seus contemporâneos.

As reflexões sobre negatividade e morte na obra de Blanchot 
propostas neste texto contemplam suas origens no pensamento he-
geliano, mas priorizam a concepção de Blanchot em si sobre os te-
mas, conforme são abordados nos textos “La littérature et le droit 
à la mort”, de La part du feu, “L’oeuvre et l’espace de la mort”, de 
L’espace littéraire; e “Le grand refus”, de L’entretien infini.

Hegel trouxe à reflexão temas caros a Blanchot, como a negati-
vidade, a morte e o fim da história, problematizando-os sempre. A ideia 
de totalização, como o momento máximo do poder da negatividade, 
preside o pensamento hegeliano sobre o fim da História. O ser humano 
seria, por um processo dialético, conduzido a um momento culminan-
te, a um estágio de conhecimento absoluto, a que o filósofo alemão 
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chamou Ação Negativa do Homem. São pressupostos fundamentais 
desse estágio de Saber um Estado homogêneo e universal, que desco-
nhece a oposição social, e uma Natureza submissa ao poder humano. 
A morte, nesse processo histórico de devir, é a negação que age positi-
vamente no sentido de estimular nossas ações; é, portanto, a força di-
nâmica que nos impulsiona. O fim da História é visto por Hegel, então, 
sob a perspectiva da totalização, como o desenlace perfeito do poder 
da negatividade, contrapondo-se ao pensamento cristão, que coloca a 
morte e o sofrimento como contrapartes necessárias à redenção do ser 
humano diante da queda, prometendo a vida eterna em outra dimensão.

Blanchot propõe uma versão diferente do fim da história, 
rejeitando a ideia de negatividade construtiva como condutora do 
processo dialético teleológico conciliador. Para ele, o ser humano 
desvia-se sempre da morte, porque recusa aceitá-la, recons truindo-a 
incansavelmente de maneira precária na insuficiência de nossa lin-
guagem. E ao abordar nossa relação com a linguagem, Blanchot 
deriva inevitavelmente para o espaço literário, onde as noções de 
negatividade e morte se abrem infinitamente.

O pensamento blanchotiano sobre negatividade, morte e lite-
ratura perpassa toda sua obra ensaística e seus récits, mas podem-se 
localizar três momentos incontornáveis dessa temática. O primeiro, 
em ordem cronológica, é “La littérature et le droit à la mort”, de 1947, 
que figura como último ensaio do livro La part du feu; o segundo é 
o capítulo “L’oeuvre et l’espace de la mort”, de L’espace littéraire, 
1999; e o terceiro, o capítulo “Le grand refus”, de L’entretien infini, 
1969. O presente texto concentrará suas forças no segundo, e mais 
especificamente no subcapítulo “Rilke e a exigência da morte”, uma 
vez que o primeiro e o terceiro já foram abordados por mim nos ar-
tigos “Autoria e morte em O manual dos inquisidores, de António 
Lobo Antunes” (2006), “A recusa da morte em A ordem natural das 
coisas, de António Lobo Antunes” (2008) e “Alors, un chat est un 
chat ou un non-chat? O que Blanchot e Sartre têm a dizer um ao ou-
tro sobre literatura” (2011).
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Em “La littérature et le droit à la mort”, Blanchot expõe em 
seu primeiro grande ensaio suas concepções de negatividade e mor-
te, em diálogo permanente com Hegel. No artigo “Alors, un chat est 
un chat ou un non-chat? O que Blanchot e Sartre têm a dizer um ao 
outro sobre literatura”, procurei estabelecer uma relação plausível 
entre esse ensaio de Blanchot e o Qu’est-ce que la littérature? de 
Sartre, apontando os questionamentos que Blanchot faz das ideias 
do pensador existencialista sobre a literatura. Contrapondo-se à no-
ção de que a literatura, notadamente a prosa de ficção, deveria cor-
responder a um esforço de engajamento por parte do escritor, Blan-
chot utiliza as noções de negatividade e morte para fundamentar sua 
concepção de texto literário.

No ensaio “Autoria e morte em O manual dos inquisido-
res, de António Lobo Antunes”, procurei abordar três figurações 
da morte em suas relações com a literatura abordadas por Mau-
rice Blanchot, quais sejam: a morte como aniquilação do autor, 
“a busca do inacessível, o ingresso no fascínio da noite da desra-
zão” (BYLAARDT, 2006, p. 17); a morte da palavra útil em sua 
função informativa, que ressurge na literatura como inquietação; 
e finalmente, a impossibilidade da morte no universo da obra: 
“A imagem das desgraças da existência não pode ser tomada 
como a existência; essa não existência, portanto, não pode ter 
fim; consequentemente, não há morte no universo simbólico” 
(BYLAARDT, 2006, p. 19).

O texto “A recusa da morte em A ordem natural das coisas, 
de António Lobo Antunes” comenta o ensaio “Le grand refus”, de 
L’entretien infini. Segundo Blanchot, a forma mais violenta de ne-
gatividade é a supressão do referente operada pela linguagem no 
momento mesmo da enunciação. O discurso, entretanto, ameniza as 
relações, evitando o embate dos corpos, não obstante se manifeste 
como poder, estabelecendo a verdade como uma elaboração humana 
que age no mundo. A literatura, contudo, segue em outra direção, 
habitando o reino do fascínio, o espaço da impossibilidade, como 
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no verso de René Char citado por Blanchot: “Le poème est l’amour 
realisé du désir demeuré désir”44 (BLANCHOT, 1969, p. 56).



No ensaio “Rilke et l’exigence de la mort”45, Maurice Blanchot 
(1999a, p. 151) faz uma profunda reflexão sobre a relação entre poesia 
e morte, em várias de suas figurações. Em Rainer Maria Rilke, ele 
percebe a morte como uma força que sobrepuja o poeta, mas que ele 
não reconhece: ele deve olhar de frente o pavor em busca de seu des-
tino, que tem na morte a maior dimensão de si mesmo, a qual contém 
o ser em que ele se torna ao morrer. Pode-se eventualmente pensar em 
superação da morte, em ultrapassagem de nós mesmos; entretanto, 
essa superação não tem um caráter teleológico, não tem um fim que se 
deve atingir, uma vez que não há o que alcançar em poesia.

Não é igualmente um ato de dominação, de posse ou de poder. 
Por mais que Blanchot tenha feito uma silenciosa censura às posi-
ções políticas posteriores de Heidegger, as ideias do velho mestre se 
insinuam aqui e ali em seu pensamento. Em Parmênides, escrito no 
início da década de 1940, Heidegger faz uma distinção entre o saber 
essencial e um certo saber de dominação, que corresponde ao conhe-
cimento da ciência de herança iluminista. Este, em relação ao seu 
objeto de estudo, constitui “um sobrepujar e um ultrapassar, quan-
do não simplesmente um passar por cima do ente” (HEIDEGGER, 
2008, p. 16). O saber essencial, por sua vez, não domina, apenas 
deixa-se tocar pelo objeto; não ultrapassa, antes retrocede diante do 
ente; não é um “assalto técnico”, mas uma atenção.

Ao dizer que “Parfois, il [Rilke] parle de surmonter la mort”46 
(BLANCHOT, 1999, p. 151), Blanchot utiliza a palavra surmonter 

44 Trad. do autor: “O poema é o amor realizado do desejo que permanece desejo”.
45 Trad. do autor: “Rilke e a exigência da morte”.
46 Trad. do autor: “às vezes, ele fala em superar a morte”.
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(superar), alertando que ela é necessária à poesia, mas ao mesmo 
tempo advertindo de que aí ela está longe do sentido de maîtriser 
(dominar), uma vez que não há nem um alvo a atingir, nem um exces-
so de nível superior. Nessa linha de pensamento, Blanchot menciona 
a ilusão de querermos impor nossa vontade ao ato de morrer, o que 
ele chama “l’un des erreurs de la mort volontaire”47 (BLANCHOT, 
1999, p. 151), que consiste na ilusão do querer-fazer, do domínio.

Cabe aqui relembrar alguns exemplos citados por Blanchot, 
como o personagem Kirilov de Os Demônios, de Dostoiévski, cujo 
suicídio é fruto de uma vontade de dominar a morte. Outra remis-
são à morte determinada é o suicídio de Arria diante de Paetus, seu 
marido, para mostrar-lhe que a dor física é insignificante em vista da 
desonra: – Non dolet, Paete. Uma morte livre, útil, consciente. Na 
contemplação do suicídio do jovem Conde Wolf Kalckreuth, o locu-
tor do poema de Rilke reprova nessa forma de morte a impaciência 
e a desatenção, a recusa ao sofrimento do mundo, a impaciência de 
encontrar o “centre pur” do que excede o humano para encontrar o 
poeta. As mortes mencionadas são equivocadas considerando a mor-
te reivindicada por Blanchot no espaço literário. O desafio é morrer 
en se passant de la mort, morrer sem morte, morrer abstraindo-se da 
morte, como no Igitur de Mallarmé.

Blanchot segue então examinando condições, possibilidades, 
origens da morte. Em Rilke, ele identifica uma dupla origem da mor-
te: morrer fiel a si mesmo e morrer fiel à morte. No primeiro caso, 
tem-se a morte como “issu de cette vie”48 (BLANCHOT, 1999, p. 
153). Quem concretiza sua morte, como quer Nietzsche, morre vi-
torioso. Odiada é a morte que rasteja como um ladrão, que chega 
dissimulada. Quero morrer, mas na minha hora e à minha maneira.

Em Os cadernos de Malte Laurids Brigge configura-se o in-
verso, a angústia da morte anônima, em meio à solidão e ao ano-

47 Trad. do autor: “um dos erros da morte voluntária”.
48 Trad. do autor: “fruto desta vida”.
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nimato das cidades, ao exílio e à insegurança. O homem sufocado 
pela cidade grande, Paris, a provação, o aprendizado de vida. E a 
morte, tal como a viu, “approche effrayante d’un masque vide”49 
(BLANCHOT, 1999, p. 155), ele procura contorná-la, em busca de 
uma morte que não seja nem estranha nem pesada. Não teria ele aí se 
furtado à experiência dolorosa que se lhe apresentava, para idealizar 
uma morte consoladora? Para Malte não apenas a angústia é terrível, 
mas também a ausência dela, na forma da rotina das cidades, da 
banalidade da vida – e da morte. Consoante Blanchot, Rilke recuou, 
procurando contornar essa banalidade, essa neutralidade que se faz 
histórica e provisória: a morte estéril das grandes cidades. No “mon-
de plus heureux d’autrefois”50 (BLANCHOT, 1999, p. 156), havia 
uma consciência da morte, um orgulho silencioso.

Essa morte pertencente às metrópoles, esse evento em série 
não é morte artística. Morte é obra, singularidade, conforme pre-
conizavam “des belles individualités de la Renaissance”51 (BLAN-
CHOT, 1999, p. 157), ironicamente citadas por Blanchot. A ironia 
evidentemente reside no caráter pomposo da grande morte coadu-
nada com a grande arte. Não é este o caminho de Rilke, ele padece 
de insegurança. A arte parece ser então um caminho desconhecido, 
em que toda a prática, o talento, o saber soçobram rumo ao incer-
to: “L’oeuvre signifie toujours: ignorer qu’il y a déjà un art, ignorer 
qu’il y a déjà un monde”52 (BLANCHOT, 1999, p. 158).

A busca da própria morte é, portanto, tão difícil quanto o ca-
minho da arte. Como Rilke diz, a morte em nós é como o caroço no 
fruto, e não um acidente externo, que ceifa com violência a vida. 
Entretanto, não parece existir um vínculo natural entre nós e nossa 
morte. Mesmo que esse evento seja uma realidade biológica, é pre-

49 Trad. do autor: “abordagem aterrorizante de uma máscara vazia”.
50 Trad. do autor: “mundo mais feliz de outrora”.
51 Trad. do autor: “as belas individualidades da Renascença”.
52 Trad. do autor: “A obra significa sempre: ignorar que já existe uma arte, ignorar que já existe 

um mundo”.
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ciso se interrogar sobre o ser da morte, e não sobre sua causa, cujo 
conhecimento seria a mediação de um saber, o que não interessa a 
Rilke. É como no caminho da arte, em que o saber não conta.

Não temos, entretanto, intimidade com a morte. Posso morrer 
da “grande mort que je porte en moi”53 (BLANCHOT, 1999, p. 159), 
mas posso morrer também da morte mesquinha, de empréstimo ou 
acaso: “Mort étrangère et qui nous fait mourir dans la détresse de 
l’étrangeté”54 (BLANCHOT, 1999, p. 159). É preciso lutar contra 
essa possibilidade, fazer com que minha morte seja obra minha, fru-
to de uma busca. A morte “qu’un bon travail avait profondément 
formée”55 (BLANCHOT, 1999, p. 160), e não como indigência.

Blanchot estabelece aqui uma aproximação entre o trabalho 
poético e o trabalho da morte: há afinidades entre os dois, mas o 
que é um e outro não se elucida: “Seul reste le pressentiment d’une 
activité singulière, peu saisissable, essentiellement différente de ce 
qu’on nomme habituellement agir et faire”56 (BLANCHOT, 1999, p. 
160). A imagem da lenta maturação do fruto sugere paciência, ligada 
a um trabalho sem fim, ao qual nos dedicamos mediante “un rapide 
projet”57 (BLANCHOT, 1999, p. 161). Eis aqui uma das considera-
ções de Blanchot sobre o processo de criação artística: não se trata 
do resultado de um projeto consciente, da definição de objetivos a 
serem alcançados. A paciência reside não em seguir prescrições li-
gadas a um domínio, a uma técnica, mas em deixar-se levar pelos 
caminhos da arte, em perseverar no domínio da impaciência de se 
aproximar da obra e da morte. Toda impaciência será condenada 
como precipitação, como agressão ao indefinido. Pode-se considerar 
então a paciência não como humanização e domínio da morte, mas 

53 Trad. do autor: “grande morte que carrego comigo”.
54 Trad. do autor: “Morte estranha e que faz morrer no desamparo e na aflição da estranheza”.
55 Trad. do autor: “que um bom trabalho tinha profundamente formado”.
56 Trad. do autor: “Resta apenas o pressentimento de uma atividade singular, pouco apreensível, 

essencialmente diferente do que habitualmente se designa por agir e fazer”.
57 Trad. do autor: “um rápido projeto”.
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como percepção suave e contínua do estranho, com respeito a sua 
transcendência, que consiste em “obéir à ce qui nous dépasse et être 
fidèle à ce qui nous exclut”58 (BLANCHOT, 1999, p. 162). A dupla 
tarefa da morte consiste, assim, em morrer de uma morte que não me 
traia e morrer sem trair a verdade e a essência da morte.

Na segunda tarefa está o morrer fiel à morte. A esse respeito, 
Rilke deseja afastar a angústia da morte anônima, da morte de mos-
ca; quer morrer ele mesmo, com autenticidade. Mas ele não pen-
sa apenas na angústia de deixar de ser ele mesmo, pensa também 
no pavor do evento em si, na morte, essa parte obscura de nós que 
procuramos afastar e desviar pelo discurso provocado pelo medo, 
pelo pavor. O discurso sobre a morte é duplamente empobrecedor: 
primeiro, porque o medo em si é uma coisa pobre; segundo, porque 
ele empobrece a própria morte, esvaziando-a, afastando-a de nós. 
Fazer minha a morte, então, é incluí-la, não afastá-la, vê-la como mi-
nha verdade secreta e assustadora, mas grande, muito grande, como 
grande sou diante dela. É preciso dominar o medo.

Outra preocupação de Rilke: devemos encarar a morte como 
estranheza incompreensível ou como inserção inevitável na vida, no 
eu de cada um de nós? O horror da guerra, por exemplo, a ideia de 
atrocidade e violência ligadas ao evento carreiam a ideia de que a 
morte é o inimigo. Mas o poeta não cede: é preciso reivindicar con-
fiança na morte como confiança na vida.

Os cadernos de Malte Laurids Brigge têm um centro secreto, 
que não se alcança: a morte de Malte, sua provação em direção à 
morte. O personagem descobre a força da morte impessoal, mas não 
consegue dominar a descoberta; daí a frase que segundo Blanchot é 
necessário reter, sobre a impossibilidade de morrer, a profundidade 
vazia da impossibilidade: “Dans um désespoir conséquent, Malte 
est parvenu derrière tout, dans une certaine mesure derrière la mort, 

58 Trad. do autor: “obedecer ao que nos ultrapassa e ser fiel ao que nos exclui”.
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si bien que rien ne m’est plus possible, pas même de mourir”59 
(BLANCHOT, 1999, p. 168). Eis a região da impossibilidade, pela 
qual Rilke “va cependant errer dix ans, appelé en elle par l’œuvre et 
l’exigence de l’œuvre”60 (BLANCHOT, 1999, p. 168).

Esse é o Rilke errante, que mudou de domicílio cinquenta ve-
zes em quatro anos e meio, errância que suportou com paciência e 
espanto. A saída parece ter vindo muito mais tarde, consubstanciada 
no discurso do enunciador de Elegias de Duíno, que ele afirma ter 
encontrado não recuando, mas enfrentando o duro percurso.

Ao comentar um trecho de uma carta de Rilke a Hulewicz, 
Blanchot faz uma reflexão sobre as ideias do poeta checo na poe-
sia. O ser humano recusa o obscuro, tem sempre a necessidade de 
explicar, de compreender, e essa obstinação faz com que invaria-
velmente o “pur mouvement poétique” seja substituído por “idées 
interessantes”61 (BLANCHOT, 1999, p. 168), e que o próprio poeta 
muitas vezes descarte a obscuridade em nome de seu direito de ler 
e compreender. Para Blanchot o próprio Rilke incorreu nesse equí-
voco, “elevando” ao estatuto de pensamento parte de sua obra, o 
que constitui perda de poeticidade. É como se compreender fosse a 
morte do sentido poético.

Em L’écriture du desastre, Blanchot fala da dificuldade de se 
comentar a escritura, uma vez que o comentário, como produtor de 
sentido e significação, não suporta o sentido ausente, prerrogativa 
da literatura: “Écrire, ‘former’ dans l’informel un sens absent”62 
(BLANCHOT, 2003b, p. 71). Ele adverte que sentido ausente não 
é ausência de sentido, isto é, há um sentido, que, não obstante, não 
mantém relação de verificação com a lógica corrente, mas que se 

59 Trad. do autor: “Num desespero consequente, Malte chega por trás de tudo, de certa maneira 
por trás da morte, ainda que nada mais me seja possível, nem mesmo morrer”.

60 Trad. do autor: “irá vaguear durante dez anos, chamado a ela pela obra e pela exigência da 
obra”.

61 Trad. do autor: “puro movimento poético”; “ideias interessantes”.
62 Trad. do autor: “Escrever, «formar» no informal um sentido ausente”.
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manifesta como uma pressão passiva, poussée passive que não é o 
pensamento, mas antes o desastre do pensamento.

A questão da explicação e do sentido é tratada em “La litté-
rature et le droit à la mort” na forma de um “double sens initial”63 
(BLANCHOT, 2003a, p. 331). De um lado, a morte é uma força de 
negação que propicia a chegada da verdade nas relações entre os se-
res, o sentido tangível, a inteligibilidade. Eis o poder civilizador, que 
resulta na compreensão do ser cuja tarefa é trabalhar e compreender:

La mort aboutit à l’être: telle est la déchirure de l’homme, 
l’origine de son sort malheureux, car par l’homme la mort vient 
à l’être et par l’homme le sens repose sur le néant; nous ne com-
prenons qu’en nous privant d’exister, en rendant la mort 
possible...64 (BLANCHOT, 2003a, p. 331).

Essa morte ligada ao ser é a negatividade que permite a com-
preensão: todo ato de linguagem é essencialmente um ato de morte, 
que elimina o referente para se construir como possibilidade, para se 
edificar sobre o nada.

Do outro lado está o espaço onde reside o nada da morte, onde 
o ser inteligível não mais pode compreender nem agir realmente. 
Nesse espaço a morte não resulta na compreensão, porque não há o 
que compreender; não promove a construção, porque não há o que 
construir: “...si nous sortons de l’être, nous tombons hors de la pos-
sibilité de la mort, et l’issue devient la disparition de toute issue”65 
(BLANCHOT, 2003a, p. 331).

A origem do espaço literário está na tensão entre os polos des-
sa ambiguidade essencial, que coloca em confronto o movimento 

63 Trad. do autor: “duplo sentido inicial”.
64 Trad. do autor: “A morte resulta no ser: tal é o dilaceramento do homem, a origem de seu desti-

no infeliz, pois pelo homem a morte vem ao ser e pelo homem o sentido repousa sobre o nada; 
só compreendemos privando-nos de existir, tornando a morte possível...”

65 Trad. do autor: “...se saímos do ser, caímos além da possibilidade da morte, e a conclusão se 
torna o desaparecimento de qualquer conclusão”.
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das palavras em direção a sua verdade e o retorno ao fundo obscuro 
da existência.

Voltando às considerações sobre a região desconhecida da 
morte em Rilke, Blanchot cita o poeta referindo-se a ela: “le côté 
qui n’est pas tourné vers nous, ni éclairé par nous”66 (BLANCHOT, 
1999, p. 170). A morte é, assim, nosso lado não iluminado, do qual 
somos desviados porque somos limitados, só podemos viver nos li-
mites, que nos impedem de transitar pelo outro lado, o qual pode ser 
representado mas não pode ser visto. Quanto a essa questão, é preci-
so refletir sobre a seguinte frase: “A présent, l’on peut dire que ce qui 
nous exclut de l’ilimité, c’est ce qui fait de nous des êtres privés de 
limites”67 (BLANCHOT, 1999, p. 171). Estranha asserção, essa. Pa-
radoxal, contraditória, excludente. Mas profundamente lógica den-
tro do pensamento blanchotiano. Como o ilimitado é intangível, só 
podemos abordá-lo pela linguagem, pela representação; ao fazê-lo, 
privamo-nos de nossos limites nessa abordagem; ao mesmo tempo, 
a mera utilização da linguagem nos exclui da existência do ilimitado 
como imediatidade. Afinal, tentar apreender uma coisa pela lingua-
gem sempre será desviar-se dela, e assim, enquanto temos a ilusão 
de “terminar” algo e assim afastar-nos do infinito, na verdade es-
tamos é multiplicando as possibilidades. Nossa maneira de olhar e 
representar “o outro lado” é que nos afasta dele.

Só teríamos acesso realmente ao outro lado se pudéssemos ter 
uma (in)consciência de animal, ou seja, não ter consciência do Aber-
to, e nos deixarmos levar. O Aberto, para Rilke, não consiste nos 
objetos que olhamos e interpretamos; ele é, sim, a relação pura que 
dispensa a consciência das coisas e o discurso. O olhar do animal 
não se reflete na coisa nem reflete a coisa, ele simplesmente abre-se 
para ela, conforme assinala o poeta:

66 Trad. do autor: “o lado que não está voltado para nós, nem é iluminado por nós”.
67 Trad. do autor: “Agora, podemos dizer que o que nos exclui do ilimitado é o que faz de nós seres 

privados de limites”.
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L’animal, la fleur est tout cela, sans s’en render compte et a ainsi 
devant soi, au-delà de soi, cette liberté indescriptiblement ou-
verte qui, pour nous, n’a peut-être ses equivalents, extrêmement 
momentanés, que dans les premiers instantes de l’amour, quand 
l’être voit dans l’autre, dans l’aimé, sa propre étendue, ou encore 
dans l’effusion vers Dieu68 (BLANCHOT, 1999, p. 172).

A relação pura é estar na própria coisa, é não fazer uma repre-
sentação, uma interpretação dela, prática habitual do ser humano. 
É notável a percepção do poeta quanto aos momentos de exceção 
ao habitual, ligados à visão do ser amado e à presença de Deus, 
que não são da ordem da compreensão, da explicação. Evocando as 
escrituras cristãs, Blanchot diz: “Qui voit Dieu mort. Dans la parole 
meurt ce qui donne vie à la parole; la parole est la vie de cette mort, 
elle est ‘la vie qui porte la mort et se maintient en elle’”69 (BLAN-
CHOT, 2003a, p. 316). O amor e Deus não podem ser interpretados, 
substituídos por uma palavra insuficiente, que, do alto de sua própria 
insuficiência, mata o referente que lhe dá vida, tornando-se a vida 
que leva consigo a morte e dela se sustenta.

O olhar sobre o outro lado encontra dois obstáculos princi-
pais: 1) má extensão: o limite temporal ou espacial dos seres, que 
exige mediação; 2) má interioridade: exclusão do nosso acesso às 
coisas, por nossa “disposition impérieuse qui leur fait violence, 
cette activité realisatrice que nous rend possesseurs, producteurs, 
soucieux de résultats et avides d’objets”70 (BLANCHOT, 1999, p. 
173), ou seja, por causa de nossa ânsia de utilidade, de finalidade, 
de resultados.

68 Trad. do autor: “O animal, a flor é tudo isso, sem se conscientizar disso e tem assim diante de si, 
além de si, essa liberdade indescritivelmente aberta que, para nós, talvez, só tenha equivalen-
tes, extremamente momentâneos, nos primeiros momentos do amor, quando o ser vê dentro 
do outro, dentro do amado, sua própria extensão, ou ainda no fervor de Deus”.

69 Trad. do autor: “Quem vê Deus morre. Na palavra morre aquilo que dá vida à palavra; a palavra 
é a vida dessa morte, ela é ‘a vida que carrega a morte e se mantém nela’”.

70 Trad. do autor: “disposição imperiosa que as violenta, essa atividade realizadora que nos torna 
possuidores, produtores, ansiosos por resultados e ávidos de objetos”.
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De um lado, um mau espaço; de outro, um mau interior. Nessa 
reflexão sobre o Aberto, Rilke vislumbra um espaço que congrega 
intimidade e exterioridade, o Weltinnenraum, ou espaço interior do 
mundo, experiência mística e poética.

Como ter acesso a esse caminho, se a consciência que o impe-
de é nosso destino? Entretanto, mesmo nossa condição de seres cons-
cientes pode ser burlada, por exemplo, pelos “grands mouvements de 
l’amour”71 (BLANCHOT, 1999, p. 174), pela paixão sem rumo. Por 
outro lado, mesmo a criança, mesmo o animal, seres não dominados 
pela consciência, podem carregar o peso de uma grande melancolia, 
a de não ter acesso ao Aberto. O Aberto faz-se, portanto, da incerteza 
absoluta, sem reflexo, já que todo reflexo é representação, é media-
ção. Mas Rilke não deixa de afirmar a existência do Aberto, certo de 
sua incerteza, e confia na possibilidade de uma reconversão essencial.

Nossa má consciência é má porque não é suficientemente inte-
rior e porque não é livre, uma vez que é sempre abalada pela neces-
sidade de agir, de cumprir tarefas, de ter objetivos e objetos. A espe-
rança de retrocesso, “la promesse d’une reconversion essentielle”72 
(BLANCHOT, 1999, p. 176) é a busca do profundo desvio para o 
interior onde é possível desvencilhar-se do fazer e do agir, livres de 
nós mesmos e das coisas. Blanchot cita as tentativas de Novalis e 
Kierkegaard de buscarem a profundidade interior, mas assinala que 
em Rilke essa aspiração está ligada à fala poética.

A conversão a que Rilke se refere não está ligada à busca 
consciente da inconsciência animal, de sua grande pureza ignorante, 
mas de uma consciência mais ampla, mais dilatada, que se encami-
nha para significações mais elevadas e exigentes, “indépendantes du 
temps et de l’espace, de l’existence terrestre”73 (BLANCHOT, 1999, 
p. 179), portanto mais puras, mais refinadas.

71 Trad. do autor: “grandes movimentos do amor”.
72 Trad. do autor: “a promessa de uma reconversão essencial”.
73 Trad. do autor: “independentes de tempo e espaço, da existência terrestre”.
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“Mais comment cette conversion est-elle possible? comment 
s’accomplit-elle?”74 (BLANCHOT, 1999, p. 179).

Pela conversão, o homem volta então para seu interior, tudo 
volta para o interior. Ao renunciar às tarefas e às representações da 
realidade, as coisas perdem para ele seu valor de uso, sua natureza 
falseada. Não há, portanto, iluminação, e isso não é uma perda, visto 
que toda iluminação é imagem, representação, linguagem.

“Chaque homme est appelé à recommencer la mission de 
Noé”75 (BLANCHOT, 1999, p. 180). Mas sua missão não é salvar 
as coisas do dilúvio, e sim afundá-las mais na interioridade, no ponto 
puro do indeterminado. Qual é então nossa tarefa de salvação? “Cela 
précisément: notre promptitude à disparaître, notre aptitude à périr, 
notre fragilité, notre caducité, notre don de mort”76 (BLANCHOT, 
1999, p. 180-181).

Eis nossa verdade e nosso problema: somos infinitamente pe-
recíveis, tudo passa. Precisamos da transformação, precisamos das 
mudanças, queremos passar adiante, viver é ausentar-se, é dispensar 
e ser dispensado, ou seja, tudo o que é negado se transforma posi-
tivamente. Se nosso destino é separarmo-nos do que fica para trás, 
que essa separação seja tocar o abismo, ter acesso ao ser profundo.

A conversão está ligada à tarefa de morrer, mas uma tarefa di-
ferente da morte dialética. O movimento da morte aqui é o de buscar 
a profundidade do interior, o espaço imaginário; nesse movimento, 
as coisas se transformam, sim, porém não em utensílios que nos dão 
segurança e conforto, mas em coisas inapreensíveis, sem uso e sem 
usura, sem posse, despossuídas e despojadas.

Para Rilke, o espaço interior é o espaço que traduz, que trans-
forma. É o espaço literário, é a poesia, “là où Il n’y a plus rien de 

74 Trad. do autor: “Mas como é possível essa conversão? Como ela se realiza?”
75 Trad. do autor: “Cada homem é chamado a recomeçar a missão de Noé”.
76 Trad. do autor: “Esta, precisamente: nossa prontidão para desaparecer, nossa aptidão para 

perecer, nossa fragilidade, nossa caducidade, nosso dom de morte”.
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présent, où au sein de l’absence, tout parle, tout rentre dans l’entente 
spirituelle, ouverte et non pas immobile, mais centre de l’eternell 
mouvement”77 (BLANCHOT, 1999, p. 182). E a poesia, certamen-
te, vai traduzir e transformar pela fala, pela fala poética. Donde se 
conclui: “L’Ouvert, c’est le poème”78 (BLANCHOT, 1999, p. 183). 
A conversão se encaminha para o espaço do poema, a que ninguém 
tem acesso, nem o poeta, que só pode nele penetrar para desaparecer.

Rilke dedicou uma série de sonetos a Orfeu, aquele que está 
sempre a morrer, aquele que é o poema, mas não o poema realizado 
e acabado, e sim “quelque chose de plus mystérieux et de plus exige-
ant: l’origine du poème”79 (BLANCHOT, 1999, p. 184).

A fala humana para Rilke é ambígua: ao mesmo tempo pesa-
da, estranha, ao mesmo tempo falante em sua busca do Aberto. Ao 
poeta, exige-se a exposição à força do indeterminado (mas ao mes-
mo tempo moderação). Sua tarefa, então, é “élever l’incertitude de 
l’angoisse à la décision d’une parole juste”80 (BLANCHOT, 1999, 
p. 186). Falar justo consiste em dar forma à angústia, conferir-lhe 
decisão e exatidão. Consoante Blanchot, Rilke sentia necessidade 
de dar forma acabada ao que queria dizer, e essa necessidade de 
finitude compromete o Aberto. Temos aí a fala apreensível, visí-
vel, representável, como ocorre na obra de Rilke em seus momen-
tos expressionistas, os Neue Gedichte (Novos Poemas), “œuvre 
de la vue et non pas œuvre du cœur”81 (BLANCHOT, 1999, p. 
186), como afirmou o próprio poeta ao terminar os Neue Gedichte: 
“L’œuvre de la vue est faite / Fais maintenant œuvre du cœur”82 
(BLANCHOT, 1999, p. 186).

77 “lá onde não há nada mais de presente, onde, no seio da ausência, tudo fala, tudo ingressa no 
entendimento espiritual, aberto e não imóvel, mas centro do eterno movimento”.

78 “O Aberto é o poema”.
79 “algo mais misterioso e exigente: a origem do poema”.
80 “elevar a incerteza da angústia à decisão de uma fala justa”.
81 “obra da vista e não obra do coração”.
82 “A obra da vista está feita / Faz agora a obra do coração”.
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Em outros momentos, Rilke volta-se novamente para as pro-
fundezas do interior, em que a linguagem é o puro fluir silencioso, e 
não mais encerra os ditos e sua compreensão: “pure brûlure interieur 
autour de rien”83 (BLANCHOT, 1999, p. 186). A linguagem torna-se 
então a intimidade silenciosa, sem resultado, conquista ou aquisição, 
sem afirmação apreensível; a passagem para o além, a metamorfose 
para o puro declínio, a alegria da queda, o desaparecimento. A meta-
morfose não concretiza, não realiza, não salva nada.

Mas há, ainda, uma concepção adicional de metamorfose em 
Rilke: como eternidade e libertação do tempo destrutivo, como intem-
poralidade. Contudo aí, ao invés do desaparecimento, da queda irre-
versível, parece haver uma sobrevivência das coisas em outra dimen-
são, sua perpetuação em sua invisibilidade, sua salvação no Aberto.

As perspectivas da morte para o ser humano e para o animal 
diferem no fato de que para este não há a acompanhá-lo uma repre-
sentação de morte calcada em um passado. Assim, segundo Rilke, 
ele passa para a Eternidade “ainsi que coulent les sources”84 (BLAN-
CHOT, 1999, p. 190). O ser humano, por outro lado, tem medo, tem 
apego, tem tarefas a realizar; existe, portanto, uma aversão na cons-
trução representacional da morte, que constitui para Blanchot, em 
sua interpretação dos poemas de Rilke, o erro, que consiste em só 
ver a morte para onde quer que se olhe. Aqui Blanchot refaz a ideia 
de que nos desviamos da morte falando dela; há a ideia adicional de 
que o erro é o desvio, de que o desvio é o erro. Não obstante, existe 
também a ultrapassagem, a transmutação, a experiência da conver-
são. Nessa mudança para o interior, é como se a morte fosse esque-
cida, como se esquecêssemos de morrer, desatentos, negligentes à 
aversão, ao medo, às obras do mundo.

A volatilização da experiência da morte tem um caráter pro-
fundo para Rilke, como movimento de metamorfose que faz da rea-

83 Trad. do autor: “pura queimadura interior em torno de nada”.
84 Trad. do autor: “assim como fluem as fontes”.
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lidade assustadora uma irrealidade arrebatadora, o inacessível e o in-
visível. Rilke, não obstante, mantém uma dupla concepção de morte: 
de um lado, a brutalidade ou acaso de um evento, a morte opaca e 
impura, ligada às tarefas do mundo; de outro, a intimidade da trans-
mutação, a metamorfose, a transparência pura da morte.

Essa segunda concepção está ligada de forma misteriosa à po-
esia, ao canto. Por que só o ser humano pode realizar o trabalho da 
transfiguração? Por que apenas ele pode falar, dizer, cantar. “Ainsi, 
Il y a une secrete identité entre mourir et chanter, entre la transmu-
tation de l’invisible par l’invisible qu’est la mort ou le chant au sein 
duquel cette transmutation s’accomplit”85 (BLANCHOT, 1999, p. 
193). Blanchot constata, ainda, essa transmutação nos escritos de 
Kafka: “...le point vide où l’impersonnel s’affirme”86 (BLANCHOT, 
1999, p. 193).

No último Rilke, a morte já se apresenta como impessoal em 
sua transfiguração, já aqui não cabe o anterior “dai a cada um sua 
própria morte”, mas a morte de ninguém, o total abandono de tudo 
o que torna pessoal a morte, seja o amor, ou o sentido, ou a aflição.

Há aí uma impessoalidade ideal, ligada à volatilização, à trans-
figuração. Blanchot lembra mais uma vez que todo esse movimento 
de transmutação só é possível pela mediação da fala poética, o que 
provoca uma necessária tensão na própria existência da poesia: “l’un 
des deux domaines ne doit jamais être sacrifié à l’autre: le visible et 
nécessaire à l’invisible, Il se sauve en l’invisible, mais Il est aussi ce 
qui sauve l’invisible, ‘sainte loi du contraste’, qui rétablit entre les 
deux pôles une egualité de valeur”87 (BLANCHOT, 1999, p. 195).

85 Trad. do autor: “Existe, pois, uma identidade secreta entre morrer e cantar, entre a trans-
mutação do invisível pelo invisível que é a morte e o canto em cujo seio essa transmutação se 
realiza”.

86 Trad. do autor: “... o ponto vazio onde o impessoal se afirma”.
87 Trad. do autor: “Um dos domínios jamais deve ser sacrificado ao outro: o visível é necessário 

ao invisível, salva-se no invisível, mas é também o que salva o invisível, ‘santa lei do contraste’, 
a qual estabelece entre os dois polos uma igualdade de valor”.
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Nesse movimento de transmutação, estar “lá” é outra maneira 
de estar “aqui”, estar do lado de fora, junto à sinceridade das coisas, 
sem representação, sem falseamento. Tudo é o modo de lançar o 
olhar, quando este se desvia do futuro, que é para onde apontam as 
necessidades da vida, e volta-se para trás, “na direção das coisas”, 
de sua “existência fechada”, aqui como algo acabado, a inocência do 
ser, vistas por um olhar desinteressado e distante. É preciso ler bem 
esse “para trás” e esse “acabado”, para não confundi-los, respectiva-
mente, com o “passado” (temporal) e com o acabamento de resulta-
dos objetivos, mas um outro tipo de acabamento, não comprometido 
com um processo que pressupõe resultado.

A experiência de êxtase do artista é uma experiência de morte, 
mas uma experiência de fecundidade, e não a experiência do vazio, 
assinala Blanchot. Contudo, como também lembra Blanchot, o pró-
prio Rilke diz que o caráter inumano dessa experiência o aproxima 
do vazio. Pode-se pensar nessa simultaneidade paradoxal de vazio e 
não vazio como, de um lado, a impossibilidade de dizer e construir 
um mundo de compreensão pela arte; e, de outro, a plenitude da lin-
guagem poética em sua busca da origem, desprovida dos acúmulos 
que normalmente carrega.

A arte parte das coisas, mas das coisas intatas, sem uso, desie-
rarquizadas, desordenadas, olhando-as com desinteresse, com dis-
tanciamento de morte. Assim, não há para a arte objetos belos ou não 
belos, o poeta não pode rejeitar nada.

Blanchot então interpreta esse partir das coisas, da poesia, 
como a busca da profundidade do que é sem mediação e sem deter-
minação. O poeta, nessa busca, “doit se tenir au point d’intersection 
de rapports infinies, lieu ouvert et comme nul où s’entrecroisent les 
destin étrangers”88 (BLANCHOT, 1999, p. 200), na “tension d’un 

88 Trad. do autor: “deve manter-se no ponto de interseção de relações infinitas, lugar aberto e 
como que nulo onde se entrecruzam destinos estranhos”.
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commencement infini”89 (BLANCHOT, 1999, p. 200) eis a expe-
riência do Aberto, sua origem, que, não obstante, nunca começa, é 
sempre começante.

O centro de ambiguidade desse movimento é partir das coi-
sas, sim, mas para torná-las invisíveis, para vê-las verdadeiramente, 
com olhar desinteressado, é salvá-las para o eterno. Esse olhar de 
desinteresse equivale então a partir da profundidade da morte para 
vê-las e transfigurá-las. Essa maneira de ver tem também seu lado 
assustador: o inacessível, o desmedido, a indeterminação absoluta, 
sua profunda irrealidade.

O olhar de Rilke é para Blanchot uma potência estranha, que 
faz do inevitável o inacessível, o abismo do presente, o tempo sem 
presente, “ce vers quoi je ne puis m’élancer, car en elle je ne meur 
pas, je suis déchu du pouvoir de mourir, en elle on meurt, on ne cesse 
pas et on n’en finit pas de mourir”90 (BLANCHOT, 1999, p. 202).

Ao purificar a morte, Rilke procura retirar-lhe a condição de 
acaso que ela tem no mundo, mas de certa forma esse acaso retorna, 
na forma da sua absoluta indeterminação, de evento que está sempre 
acontecendo mas nunca se concretiza. Tem-se aí o outro lado da noção 
de acaso, o acaso da invisibilidade e da indeterminação absoluta, que 
não pode ter fim, diverso do acaso como evento indesejado e temido.

Blanchot, então, a exemplo do que ocorre nos parágrafos fi-
nais de “La littérature et le droit à la mort”, faz duas abordagens da 
morte. A primeira, “l’un qu’on aime dire authentique”91 (BLAN-
CHOT, 1999, p. 202), liga-se às noções de Hegel de Ação Negati-
va do Homem. Em L’espace littéraire, Blanchot usa para designá-
-la os termos e expressões “certaine”, “inévitable”, “ce qui donne 
sens”, “la force du négatif” e afirma que “est histoire, est vérité, la 

89 Trad. do autor: “tensão de um começo infinito”.
90 Trad. do autor: “aquilo em cuja direção não posso lançar-me, pois nela eu não morro, estou 

desprovido do poder de morrer, nela morre-se, não se para e não se acaba de morrer”.
91 Trad. do autor: “a que se gosta de chamar autêntica”.
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mort comme l’extrême du pouvoir, comme ma possibilité la plus 
propre”92 (BLANCHOT, 1999, p. 202-203). Em “La littérature et 
le droit à la mort”, as designações são semelhantes nessa aborda-
gem da morte: “l’avénement de la vérité dans le monde”, “la puis-
sance civilizatrice qui aboutit à la comprehension de l’être”, “tel 
est l’espoir et telle est la tache de l’homme”, “nous ne compre-
nons qu’en nous privant d’exister, en rendant la mort possible”93 
(BLANCHOT, 2003a, p. 331). A outra morte, para Blanchot, a 
“inautêntica”, é tratada em L’espace littéraire como “inacessible”, 
insaisissable”, “le risque qui rejette l’être”, “la mort qui n’arrive 
jamais à moi, à laquelle je ne puis jamais dire Oui, avec laquelle Il 
n’y a pas de rapport authentique possible”, “l’essentiellement inau-
thentique e l’essentiellement inessentiel”,

ce qui n’arrive à personne, l’incertitude e l’indécision de ce qui 
n’arrive jamais, à quoi je ne peux pas penser avec sérieux, car 
elle n’est pas serieuse, elle est la propre imposture, l’effritement, 
la consumation vide, – non pas le terme, mais l’interminable, 
non pas la mort propre, mais la mort quelconque, non pas la mort 
vraie, mais, comme dit Kafka, «le ricanement de son erreur ca-
pitale94 (BLANCHOT, 1999, p. 203).

O texto “La littérature et le droit à la mort” também é bastan-
te contundente na utilização de termos e expressões com os quais 

92 Trad. do autor: “certa”, “inevitável”, “o que faz sentido”, “a força do negativo”, “é história, é 
verdade, a morte como o extremo do poder, como a minha possibilidade mais própria”.

93 Trad. do autor: “a chegada da verdade ao mundo”, “o poder civilizador que resulta na com-
preensão do ser”, “essa é a esperança e essa é a tarefa do homem”, “só compreendemos privan-
do-nos de existir, tornando a morte possível”.

94 Trad. do autor: “inacessível”, “inapreensível”, “o risco que rejeita o ser”, “a morte que nunca 
me chega, à qual jamais posso dizer Sim, com a qual não há relação autêntica possível”, “o 
essencialmente inautêntico e o essencialmente não essencial”, o que não acontece a ninguém, 
a incerteza e a indecisão do que nunca chega, no que não posso pensar com seriedade, porque 
ela não é séria, é a sua própria impostura, a desagregação, a consumação vazia – não o termo, 
mas o interminável, não a morte própria, mas a morte qualquer, não a morte verdadeira, mas, 
como diz Kafka, “o escárnio de seu erro capital”.
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Blanchot espera caracterizar essa morte: “le sens ne répresente plus 
la merveille de comprendre”, “nous tombons hors de la possibilité 
de la mort, et l’issue devient la disparition de toute issue”.95 Essa 
ideia da morte relacionada ao ser, Blanchot estende à relação do ser 
humano com a linguagem, transformando a dupla morte numa am-
biguidade essencial:

Dans ce double sens initial, qui est au fond de toute parole 
comme une condemnation encore ignore et un Bonheur encore 
invisible, la literature trouve son origine, car elle est la forme 
qu’il a choisie pour se manifester dériière le sens et la valeur des 
mots, et la question qu’il pose est la question qui pose la littéra-
ture96 (BLANCHOT, 2003a, p. 331).

Blanchot distingue essa morte inautêntica do “ser para a mor-
te”, referência à abordagem heideggeriana da morte em Ser e Tem-
po (HEIDEGGER, 2005, p. 15). Nessa perspectiva, a existência do 
ser humano é fundamentalmente inautêntica em sua dependência de 
fatos, tarefas, realizações. A consciência de nosso ser-para-a-morte 
pode conduzir-nos a uma dimensão autêntica da existência. A sim-
ples possibilidade de não-poder-mais-ser-aí, a última da existência, 
é capaz de propiciar o encontro com o sentido do ser, mediante uma 
reflexão sobre o nada da morte e sua antecipação, tornando-se então 
um caminho para a autenticidade e automaticamente para o encon-
tro do sentido da existência. Ao pensar na outra acepção de morte a 
partir da poesia de Rilke, Blanchot rejeita nesse movimento o “ser 
para a morte” de Heidegger, uma vez que a segunda morte não é su-
ficientemente determinada e firme para sustentar tal relação.

95 Trad. do autor: “o sentido não representa mais a maravilha de compreender”, “caímos além 
da possibilidade da morte, e a conclusão se torna o desaparecimento de qualquer conclusão”.

96 Trad. do autor: “Nesse duplo sentido inicial, que está no fundo de toda palavra como uma con-
denação ainda ignorada e uma ventura ainda invisível, a literatura encontra sua origem, pois 
é a forma que ele escolheu para se manifestar por trás do sentido e do valor das palavras, e a 
pergunta que ele faz é a pergunta feita pela literatura”.
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Segundo Blanchot, Rilke faz um movimento surpreendente 
da busca de uma morte pessoal, ou de uma poesia que mostra 
“o caminho para si mesmo”, que se pode entender como o “ser 
para a morte” de Heidegger, em direção a outro rumo, que leva 
ao ponto onde o eu não pode mais falar. É aí que ele reencontra 
Orfeu, “dans cette mort qui se fait chant, mais qui n’est pas ma 
mort, bien qu’il me faille en elle plus profondément disparaître”97 
(BLANCHOT, 1999, p. 204).

Orfeu não é o símbolo da “transcendance orgueilleuse” que 
coloca na boca dos deuses a fala do poeta, mas “l’exigence de dispa-
raître qui dépasse la mesure”98 (BLANCHOT, 1999, p. 204). Orfeu 
sugere a identidade entre a linguagem poética e o desaparecimento 
do ser, ambos na profundidade do mesmo movimento, isto é, entre-
gar-se ao jogo é soçobrar, perecer, entregar-se à insegurança ilimi-
tada. “Orphée est le signe mystérieux pointé vers l’origine, là où ne 
manquent pas seulement la sûre existence, l’espoir de la vérité, les 
dieux, mais où manque aussi le poème, où le pouvoir de dire et le 
pouvoir d’entendre, s’éprouvant dans leur manque, sont à l’épreuve 
de leur impossibilité”99 (BLANCHOT, 1999, p. 205).

Para Blanchot (1999, p. 205), “Ce mouvement est ‘pure 
contradiction’”, contradição não dialética, porque não se resolve, 
não concilia, não sintetiza; ao contrário, é o morrer sem morrer, o 
morrer nunca definitivo, mas o estar sempre a morrer na impossi-
bilidade da morte. O poema é a intimidade aberta ao mundo e sua 
transformação, movimento aparentemente tranquilo e suave, mas 
cheio de risco. É o abandono da segurança interior, “où sans cesse 

97 Trad. do autor: “nessa morte que se faz canto mas que não é a minha morte, embora me falte 
desaparecer mais profundamente nela”.

98 Trad. do autor: “transcendência orgulhosa”; “a exigência do desaparecimento que excede a 
medida”. 

99 Trad. do autor: “Orfeu é o signo misterioso apontado para a origem, lá onde não faltam so-
mente a existência segura, a esperança da verdade, os deuses, mas também falta o poema, 
onde o poder de dizer e o poder de ouvir, experimentando-se em sua falta, são à prova de sua 
impossibilidade”.
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tout recommence et où mourir Même est une tâche sans fin”100 
(BLANCHOT, 1999, p. 206).

Essa é certamente a concepção maior de morte no espaço 
literário, a negatividade sem resultado, sem começo e sem fim de que 
trata Blanchot em suas obras, e que segundo nossa leitura ultrapassa 
largamente a perspectiva hegeliana de morte como negatividade 
construtiva e vai além da noção heideggeriana de ser-para-a-mort e. 
É fundamental lembrar que Hegel e Heidegger cons troem seus 
pensamentos sobre a morte, em seus respectivos olhares, pensando 
no ser, no Dasein. Blanchot realiza um salto, associando a ideia de 
morte à arte, à literatura, ao espaço em que as coisas não podem ser 
ditas claramente, em que não há autenticidade nem na vida nem na 
morte, em que a morte é um morrer contínuo, que nunca começa e 
nunca cessa.

100 Trad. do autor: “em que sem cessar tudo recomeça e até morrer é uma tarefa sem fim”.
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O DIREITO À MORTE, A IMPOSSIBILIDADE DO FIM,
 O DESASTRE

Há sempre uma resposta pronta para a pergunta, uma res-
posta que jamais a cala, por mais que o senso comum acredite em 
seu poder. Quando tudo parece estar nos devidos lugares, as res-
postas se impõem, a tradutibilidade impera. Esta pergunta, particu-
larmente, não tem direito à morte, jamais encontrará seu fim, seu 
caminho conduz ao desastre.

Que é a arte, que é a literatura? É a pergunta que permanece 
aberta, não porque não haja resposta para ela, ao contrário, as res-
postas sempre estarão aí, firmes, determinadas.

Quando Jean-Paul Sartre escreveu, ao final da primeira meta-
de do século XX, um livro cujo título é a pergunta que ressoa nesta 
fala, ele fez afirmações importantes que pareciam pretender matar a 
pergunta, mas afinal o que fizeram foi dar vida a ela.

Sartre fez algumas perguntas, às quais respondeu com assom brosa 
determinação. Quest-ce qu’écrire? Pour quoi écrire? Pour qui écrit-on? 
Qu’est-ce que la littérature?101 Entre outras coisas, ele disse que escre-
ver é revelar o mundo e o homem para outros homens, esperando que 

101 Trad. do autor: “Que é escrever? Por que escrever? Para quem se escreve? Que é a literatura?”
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estes assumam sua responsabilidade, que lembrem seu compromisso 
com a humanidade. Quem escreve assume uma vontade decidida, en-
gajando-se inteiramente em suas obras. Escreve-se por uma exigência 
de desvendamento, por um ato de fé a que se liga o escritor, pela defesa 
da liberdade. “C’est notre tache d’écrivain que de représenter le monde 
et d’en témoigner”102 (SARTRE, 1967, p. 345). Escreve-se para um pú-
blico que tenha consciência de sua capacidade de mudança, no sentido 
de abolir as classes, de eliminar toda forma de ditadura, de suprimir a 
ordem que se imobiliza. “Par la littérature, je l’ai montré, la collectivité 
passe à la réflexion et à la médiation, elle acquiert une conscience ma-
lheureuse, une image sans equilibre d’elle-même qu’elle cherche sans 
cesse à modifier et à améliorer”103 (SARTRE, 1967, p. 356).

Para Banchot, essas determinações decretariam a morte da li-
teratura, direito que não lhe pertence. O discurso quotidiano enseja a 
compreensão pela força de negação das palavras, potência do mundo 
real, assim como a morte, direito de quem transita pela finitude. Por 
outro lado, a impotência de negação da literatura é devida ao fato 
de que o escritor dispõe simplesmente de tudo, e se negar é limitar, 
se negar é afirmar a não existência, simplesmente não se pode fazer 
isso no infinito. A pergunta, ou as perguntas são, assim, irrespondí-
veis, mas não cessam de ser respondidas, bem como impossível é a 
morte na arte, que entretanto está sempre a morrer.

Quando o discurso literário falha ao representar o que havia 
morrido, uma vez que não há o que representar, emerge o nada da 
morte, impossibilitando a revelação de qualquer verdade, isto é, o 
escritor não pode agir “verdadeiramente”. No mundo das condições, 
a morte possui um poder civilizatório que torna possível a existência 
dos seres; dessa forma, a morte está para o homem como o sentido 

102 Trad. do autor: “É nossa tarefa de escritor representar o mundo e testemunhar sobre ele”.
103 Trad. do autor: “Pela literatura, conforme mostrei, a coletividade passa à reflexão e à media-

ção, adquire uma consciência infeliz, uma imagem sem equilíbrio de si mesma, que ela busca 
incessantemente modificar e melhorar”.
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está para a palavra. Ao final de “La littérature et le droit à la mort”, 
Blanchot insiste na frase “la mort aboutit à l’être”:104 ela, a morte 
dos que têm direito a ela, só ela possibilita ao homem a compre-
ensão, a apreensão dos sentidos das coisas, ainda que seja para nós 
“la folie absurde”, “la malédiction de l’existence”, “la déchirure de 
l’homme”105. Ela possibilita o advento da verdade no mundo, a cons-
trução do inteligível para o ser, a formação do sentido.

Ao mudar o sinal da linguagem, tem-se a literatura. Nesse es-
paço esvai-se a maravilha de compreender, suprime-se o direito de 
morrer, chega-se ao domínio onde “l’issue devient la disparition de 
toute issue”106 (BLANCHOT, 2003a, p. 331). Nesse domínio pode-
-se falar em outras formas de morte, como a perda da subjetividade, 
ou o estar a morrer sem que o processo se complete.

Vale lembrar aqui a estranheza do cadáver, sobre a qual refle-
te Blanchot. A literatura não é imagem dos objetos do mundo, mas 
a sua própria imagem, imagem da linguagem, linguagem imaginá-
ria. Na linguagem cotidiana, a imagem aparece sobre a ausência da 
coisa. Na linguagem literária, a imagem aparece sob a sua própria 
ausência, já que ela é a própria linguagem.

Mas o que é propriamente a imagem? A experiência da morte 
e de seus despojos ajuda a esclarecê-lo.

O morto é a imagem de si mesmo (e não do vivo que foi), por se 
tornar mais imponente, mais impressionante do que o vivo quando era 
apenas um ser humano, uma sombra mais real do que a realidade que 
faz lembrar. Não obstante, a relação do cadáver com este mundo é de 
algo que perde seu valor de uso e de verdade para adquirir uma existên-
cia neutra, que na verdade não se assemelha a nada. Por quê? Porque o 
homem mesmo assemelha-se pouco a si próprio, já que em vida ele era 
mais uma função do que um ser; o cadáver, por ser um corpo sem utili-

104 Trad. do autor: “a morte resulta no ser”.
105 Trad. do autor: “a loucura absurda”, “a maldição da existência”, “o dilaceramento do homem”.
106 Trad. do autor: “a conclusão se torna o desaparecimento de qualquer conclusão”.
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dade, é apenas imagem, e imagem de nada. Pode-se vê-lo, mas não se 
pode apreendê-lo nem compreendê-lo. Essa condição de neutralidade se 
reforça quando o querido defunto é conduzido ao cemitério, o lugar da 
absoluta impessoalidade e anonimato. Esse caráter incomum e neutro 
da imagem cadavérica relaciona-se às imagens veiculadas pelo texto 
literário em sua fabulação da impossibilidade.

A possibilidade ensejada pela escrita no mundo correspon-
deria ao que Maurice Blanchot chama “semelhança cadavérica”: o 
querido morto é o ser que conhecíamos até há pouco, mas essa se-
melhança é magnificada. A imagem é mais imponente, mais soberba, 
e construirá a verdade da morte na linguagem do engrandecimento.

Um olhar diferente pode revelar o outro lado do processo ima-
gístico. O que era reflexo (o cadáver) torna-se senhor da vida refletida 
(o vivo), o cadáver torna-se a imagem de si mesmo, transformando 
em sombra e apagamento o objeto em que inicialmente se refletia, a 
partir do processo de desfuncionalização do ser agora morto. Ele se 
torna então semelhante a nada, um ser em torno do qual se perde a 
verdade útil, mesmo porque o próprio ser vivo se assemelha a si mes-
mo em raros instantes, já que a linguagem tende a afastar o homem 
de seu próprio ser, tornando-o um não ser.

É como um utensílio cuja obsolescência lhe retira o valor de 
uso: uma vez cessada a utilidade que lhe conferia vida e que o fazia 
desaparecer, ele aparece. Aqui, Maurice Blanchot eleva a semelhan-
ça cadavérica à condição de arte:

La catégorie de l’art est liée à cette possibilité pour les objects 
d’“apparaître”, c’est-à-dire de s’abandonner à la pure et simple 
resemblance derrière laquelle il n’y a rien – que l’être. N’apparaît 
que ce qui s’est livré à l’image, et tout ce qui apparaît est, en ce 
sens, imaginaire107 (BLANCHOT, 1999, p. 348).

107 Trad. do autor: “A categoria da arte está ligada a essa possibilidade de os objetos “aparecerem”, 
isto é, de se abandonarem à pura e simples semelhança por trás da qual não há nada além do ser. 
Só aparece aquele que se entregou à imagem, e tudo o que aparece é, nesse sentido, imaginário”.
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Entramos então na região do inacessível, do inapreensível, 
onde o cadáver não repousa. A morte, com toda sua verdade cons-
truída no mundo, não consegue manter-se no belo lugar que lhe re-
servaram. O defunto pervaga errante, em parte nenhuma, depositado 
num espaço anônimo e intemporal chamado cemitério. Nesse caso, a 
semelhança move-se para substituir o real, para assombrar o mundo 
deixado para trás, para constituir uma identidade pela semelhança e 
suas qualidades, sem ser nem qualidade nem semelhança.

A superfície do real oferece-se à arte como se já fosse plástica, 
acolhendo a semelhança, a evocação que vem incessantemente a sua 
face. Segundo Levinas, essa vinda incessante à superfície é a obscu-
ridade do tempo de morrer. O tempo de morrer (na arte, na imagem) 
não é um corte no contínuo do tempo:

Le temps-même du “mourir” ne peut pas se donner l’autre rive. 
Ce que cet instante a d’unique et de poignant tient au fait de ne 
pas pouvoir passer. Dans le “mourir”, l’horizont de l’avenir est 
donnée, mais l’avenir en tant que promesse du present nouveau 
est refusé – on est dans l’intervalle, à jamais intervalle108 (LÉ-
VINAS, 1994, p. 123).

Intervalo vazio onde se devem encontrar personagens de certos 
contos de Edgar Allan Poe aos quais a ameaça aparece em sua aproxi-
mação, nenhum gesto sendo possível para se subtrair a essa aproxima-
ção, sem que ela mesma possa jamais acabar. Angústia que se prolonga 
em outros contos, como o pavor de ser enterrado vivo, como se a morte 
não fosse jamais bastante morte, como se paralelamente à duração dos 
viventes corresse a eterna duração do intervalo: o entretemps.

Essa duração sem intervalo, o tempo jamais findo, ainda per-
durante – “algo de inumano e monstruoso” – é o que a arte realiza:

108 Trad. do autor: “O tempo mesmo do morrer não pode se dar a outra margem. O que esse in-
stante tem de único e de estarrecedor deve-se ao fato de ele não poder passar. No “morrer”, o 
horizonte do futuro é dado, mas o futuro como promessa do novo presente é recusado – está-
se no intervalo, para sempre intervalo”.
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Inércia e matéria não dão conta da morte particular da sombra. 
A matéria inerte se refere já a uma substância à qual se 
prendem suas qualidades, Na estátua, a matéria conhece a 
morte do ídolo. A proscrição das imagens é verdadeiramente 
o comando supremo do monoteísmo, de uma doutrina que 
supera o destino – essa criação e essa revelação a contrapelo 
(ao contrário) (LÉVINAS, 1994, p. 124).

Esse morrer, para Levinas, é a grande obsessão do mundo ar-
tístico. A arte realiza a possibilidade de que o ser vivo possa sempre 
ser experimentado como imagem, como não vivo, como sempre já 
petrificado – como se as qualidades se fixassem no nada.

Esse mourir de Levinas associa-se ao estar a morrer blancho-
tiano, ao espaço da outra morte, “non pas mort de cette tranquille mort 
du monde qui est repos, silence et fin, mais de cette autre mort qui est 
mort sans fin, épreuve de l’absence de fin”109 (BLANCHOT, 1999, p. 
227). A morte não é possível. A única possibilidade é sua impossibili-
dade, isto é, estar a morrer sempre na literatura, sem chegar ao termo.

Eis o desastre, o que não admite conclusão, o que jamais é 
algo que vai acontecer, ou que tenha acontecido, embora esteja sem-
pre acontecendo. Não é da ordem do apocalipse, não admite o fim 
da história, ou de uma unidade da história, ou de um período da 
história. O poema é um acidente, o poema é um desastre. Impossí-
vel não pensar no poema “Acidente” de Henriqueta Lisboa, alguém 
que quase certamente não conheceu Blanchot, mas cujo poema em 
questão, o poema que se torna uma questão, poderia perfeitamente 
figurar como um fragmento poético de L’écriture du desastre, em 
três mágicos momentos:

109 Trad. do autor: “não mais morte dessa tranquila morte do mundo que é repouso, silêncio e 
fim, mas dessa outra morte que é morte sem fim, prova da ausência de fim”.
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Acidente

Quebra-se o púcaro de fino
cristal vibrante contra lájea:
restam avelórios feridos.

Do vento escuto o balbucio
por entre os galhos das árvores.
Percebo-lhe o timbre, o ritmo.
Porém não as palavras:
interceptadas, interceptadas
(LISBOA, 2004, p. 44).

Talvez o desastre – o acidente – seja o que impede o passado 
de tornar-se futuro, ou o contrário, uma vez que não se pode deter-
minar em que sentido o tempo se move – pode-se apenas representar 
esse movimento com números e palavras (ou com signos). O estilha-
çamento do dulce et utile, que fere a linguagem; o balbucio do que 
impossibilita a suprema satisfação de compreender; a interceptação 
de um rumo, de um sentido, de um fim, provocados pelo acidente.

O acidente não é o ponto em que algo deixa de acontecer para 
possibilitar outro acontecimento; ele é a própria impossibilidade:

Le désastre est du côté de l’oubli; l’oubli sans mémoire, le retrait 
immobile de c’est que n’a pas été tracé – l’immemorial peut-
-être; se souvenir par l’oubli, le dehors à nouveau110 (BLAN-
CHOT, 2003b, p. 10).

Evento semelhante se dá com a narrativa, com as narrativas, o 
desastre não se narra – o desastre não narra, o que as palavras fazem 
é interceptar o que poderia ser um sentido, um resgate, uma conclu-
são. O narrador não pode contar.

110 Trad. do autor: “O desastre está na vizinhança do esquecimento; o esquecimento sem 
memória, o retiro imóvel do que não foi traçado – o imemorial, talvez; lembrar pelo esqueci-
mento; o fora novamente”.
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A voz do enunciador tem a entonação da memória reprimida e 
sufocada, que responde ao que foi vivido sob a pressão da estranhe-
za: ele fala como se estivesse lembrando, mas se lembra é por meio 
do esquecimento. O processo é o de uma migração interior, que vai 
ao profundo do ser como um risco – não como um recurso – e ence-
na uma certa ciência do ser em relação ao que está acontecendo, o 
saber do mais profundo afastamento.

Nessa condição, a linguagem literária aponta repentinamente 
para a coisa esquecida e para o esquecimento, afastamento desmedi-
do onde se torna possível encontrar o espaço da metamorfose, o es-
paço de preservação do que se esconde, que protege os seres daquilo 
que eles são. A memória inicialmente é perturbação, obscuridade, a 
força incompreensível que estabelece nos seres a ambiguidade cons-
tante de uma mudança indefinida.

C’est le récit, indépendamment de son contenu, qui est oubli, de 
sorte que raconter, c’est se mettre à l’épreuve de cet oubli pre-
mier qui precede, fonde et ruine toute mémoire. En ce sens, ra-
conter est le tourment du langage, la recherche incessante de sa 
infinité111 (BLANCHOT, 1969, p. 564).

Como se viu, o que é infinito não tem começo nem fim, nem 
limites que possam suportá-lo, condição que recusa qualquer rela-
ção dialética, a qual, por se configurar como confronto, pressupõe 
referentes e limites. O desastre é a experiência-limite que escapa 
a todo emprego e fim; nessa condição, desastre é exterioridade e 
não catástrofe.

A experiência do desastre traz à lembrança o enunciador-per-
sonagem de Nove noites de Bernardo Carvalho, cuja trajetória se 

111 Trad. do autor: “É a narrativa, independentemente de seu conteúdo, que é esquecimento. De 
maneira que narrar é se colocar à prova desse esquecimento primeiro que precede, funda e 
arruína toda memória. Nesse sentido, narrar é o tormento da linguagem, a busca incessante 
de sua infinitude”.
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desdobra num esforço para desvendar um crime, ou um suicídio. 
Após recolher inúmeras evidências, que parecem afastá-lo cada vez 
mais da conclusão, ele percebe que aquilo só pode se tornar... litera-
tura. Da impossibilidade de dizer nasce a ficção.

A impossibilidade de narrar conduz ao holocausto, ao shoa h, 
a que muitos dos fragmentos de L’écriture du desastre fazem re-
ferência: como narrá-lo? Eis o absoluto desconhecido, a impossi-
bilidade. No capítulo “Connaissance de l’inconnu”, de L’entretien 
infini, Blanchot diz que um filósofo não é apenas aquele que se 
espanta: “c’est quelqu’un qui a peur” (BLANCHOT, 1969, p. 70). 
É alguém que tem medo. Que medo é esse? É o medo, a angústia 
de se defrontar com o não conhecível, mas que precisa ser conhe-
cido. No mecanismo do conhecer, em geral há uma apropriação do 
objeto pelo sujeito, e uma redução do desconhecido ao já conheci-
do. Essa pode ser uma forma segura de filosofia. Mas o que ocorre 
quando somos impedidos de nos relacionar com algo que se situa 
fora de nossos limites? Temos então com o objeto uma relação de 
não poder, que não é a simples negação do poder, e talvez só o 
poeta, alvo de desconfiança do filósofo, possa exercer o desejo de 
conhecer o não conhecível. Não como necessidade, carência a ser 
suprida; não como amor, que pressupõe a união; mas o desejo, o 
que não pode ser satisfeito, o que permanece inacessível e exterior. 
Como disse René Char: “Le poème est l’amour réalisé du désir 
demeuré desir”112 (BLANCHOT, 1969, p. 76). Assim, a atitude do 
filósofo diante do desconhecido ou da impossibilidade é o medo, 
diferente da atitude do poeta. Algo semelhante ocorre com nossa 
abordagem do holocausto, que nos faz defrontar com uma espécie 
de estado de alienação, de inação diante do inabordável, como o 
estado do filósofo diante do desconhecido.

112 Trad. do autor: “O poema é o amor realizado do desejo que permanece desejo”.
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Le nom inconnu, hors nomination:
L’holocauste, événement absolu de l’histoire, historiquement 
daté, cette toute-brûlure où toute l’histoire s’est embrasée, où le 
mouvement du Sens s’est abîmé, où le don, sans pardon, sans 
consentement, s’est ruiné sans donner lieu à rien qui puisse 
s’affirmer, se nier, don de la passivité même, Don de ce qui ne 
peut se donner. Comment le garder, fût-ce dans la pensée, com-
ment faire de la pensée ce qui garderait l’holocauste où tout 
s’est perdu, y compris la pensée gardienne?
Dans l’intensité mortelle, le silence fuyant du cri innombrable113 
(BLANCHOT, 2003b, p. 80).

Esse é o début do holocausto no texto de L’écriture du désastre: 
o absoluto, uma vez que não pode relacionar-se a nenhum outro even-
to, que não consegue estabelecer referências dentro de certos limites; 
a ruína do sentido, aquilo a que não se pode atribuir significado e, por-
tanto, nem perdoar nem consentir, nem afirmar nem negar, nem guar-
dar nem preservar. Um grito apenas, um grito. Como narrar um grito?

Muitos comentadores atribuem um nome ao desastre na escri-
tura de Blanchot: Auschwitz. Shoah, holocausto, Auschwitz, conso-
ante minha leitura, parecem ocupar no pensamento de Blanchot um 
lugar semelhante ao de Orfeu, ou de Ulisses, ou das sereias em ou-
tros momentos. Teríamos assim uma espécie de Auschwitz mítico, 
com uma ressalva atenta à maneira como Blanchot recorre ao mito, 
desprovendo-o de sua verdade exemplar, atribuindo-lhe outras. Não 
se pode pensar em Auschwitz, no texto de Blanchot, como denún-
cia, ou condenação, ou mesmo como registro histórico, mas como 

113 Trad. do autor:
O nome incógnito, fora de nominação:
O holocausto, acontecimento absoluto da história, historicamente fechado, essa queimação 
em que se abrasou toda a história, em que se arruinou o movimento do Sentido, em que se 
arruinou o dom não perdoável nem consentido, sem dar lugar a nada que possa afirmar-
se, negar-se, dom da passividade mesma, dom do que não pode dar-se. Como preservá-lo, 
mesmo no pensamento, como fazer do pensamento o que guarda o holocausto em que tudo 
se perdeu, inclusive o pensamento guardião?
Na intensidade mortal, o silêncio fugidio do grito desmesurado.
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o evento absoluto, e, portanto, da ordem da impossibilidade, que só 
existe nos livros que lemos e nas fotos que vemos – que, portanto, 
não existe. A perplexidade vem do próprio Blanchot: “Et comment, 
en effet, accepter de ne pas connaître? Nous lisons lês livres sur Aus-
chwitz. Le vœu de tout, là-bas, le dernier vœu: sachez ce qui c’est 
passe, n’oubliez pas, et en même temps jamais vous ne saurez”114 
(BLANCHOT, 2003b, p. 131). Nosso desejo de trazer Blanchot à luz 
talvez seja responsável pela magnitude que às vezes se confere à re-
lação entre o desastre e o holocausto, e a escritura. Temos então três 
termos que giram sem se posicionarem historicamente: a escritura, 
o desastre, o holocausto. A escritura do desastre, a escritura do ho-
locausto, o desastre da escritura, o holocausto da escritura, e assim 
por diante, são expressões que não conseguem definir uma hierar-
quia, uma precedência, nem mesmo uma semelhança se a pensarmos 
em termos de oposição e diferença. Como todas elas no discurso de 
Blanchot pertencem ao infinito, ao absoluto, ao que não tem relação, 
seu espaço parece ser apenas um: o da literatura.

Há uma particularidade curiosa a respeito do título do livro de 
Blanchot, L’écriture du desastre, que ressoa em sua tradução em por-
tuguês, A escritura do desastre: a preposição de que une os dois subs-
tantivos. A gramática tradicional atribui a essa preposição, aqui, duas 
possibilidades: a de introduzir um complemento ou um adjunto. No 
primeiro caso, o segundo termo torna-se o alvo, o objeto do substantivo 
inicial; no segundo caso, o termo posposto funciona como aquele que 
tem a posse do primeiro, ou o agente da ação pressuposta no termo 
inicial. Assim, poderíamos falar, de um lado, de uma escritura que se 
dirige ao desastre, ou que conduz a ele; e de outro, de um desastre que 
possui uma escritura, que realiza uma escritura. Essa ambiguidade é 
fundamental para se pensar as ideias de desastre, escritura e holocausto.

114 Trad. do autor: “E como, com efeito, aceitar não conhecer? Lemos os livros sobre Auschwitz. 
O desejo de todos, no fundo, o último desejo: saibam o que se passou, não esqueçam jamais, 
e ao mesmo tempo jamais saberão”.



60

O holocausto é o movimento opaco, que não pode ser registrado 
pela linguagem, que não pode ser acessado pelo conhecimento. Nada 
além de um amontoado heterogêneo de memórias, fragmentos de me-
mórias – cuja temporalidade é a do il y a, ou a do desastre. Blanchot fala 
de um jovem prisioneiro judeu no campo de morte de Auschwitz, que 
tinha sido obrigado a levar a própria família para os fornos crematórios, 
depois tentou o suicídio e foi “salvo” pelos SS. Sua função daí em diante 
era segurar a cabeça das vítimas quando elas eram fuziladas, para que 
a bala se alojasse mais facilmente na nuca do sacrificado. Perguntado 
como podia suportar aquela situação, ele teria respondido que “observait 
le comportement des hommes devant la mort”115 (BLANCHOT, 2003b, 
p. 130-131). Para Blanchot, isso não é uma resposta, porque aqui não 
cabe uma resposta. A justificativa de busca de conhecimento soa aqui 
como um dizer que ressoa a impossibilidade de responder, a impotên-
cia da filosofia, do saber diante do que não pode ser conhecido, o que 
se confirma pelo relato de Lewenthal, em notas que foram achadas en-
terradas próximo a um crematório: “La vérité fut toujours plus atroce, 
plus tragique que ce que l’on en dira”116 (BLANCHOT, 2003b, p. 131). 
Enterradas próximo a um crematório, como tudo o que diz respeito ao 
holocausto – e desenterradas de outra forma. Outro relato que soa como 
a impossibilidade de narrar, para Blanchot, é o livro L’espèce humaine, 
de Robert Antelme, membro da resistência francesa que havia sido en-
tregue aos nazistas pelo governo de Vichy. Ele foi resgatado logo após a 
guerra, em condições precárias de saúde. Blanchot assinala que Antelme, 
ao ser resgatado, não conseguia parar de falar. Falar era imperativo, não 
necessariamente para contar uma história, para comunicar um saber, mas 
falar, simplesmente falar. É o que ocorre com o livro de Robert Antelme:

Ce n’est pas, je l’ai dit, ce n’est pas seulement un témoignage sur 
la réalité d’un camp, ni une relation historique, ni un récit auto-

115 Trad. do autor: “observava o comportamento dos homens diante da morte”.
116 Trad. do autor: “A verdade sempre foi mais atroz, mais trágica do que o que se dirá dela”.
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biographique. Il est clair que, pour Robert Antelme, et sans 
doute pour beaucoup d’autres, se raconter, témoigner, c’est n’est 
pas de cela qu’il s’est agi, mais essentiellement parler: en don-
nant expression à quelle parole? Précisement cette parole juste 
où “Autrui”, empêché de se révéler pendant tout le séjour des 
camps, pouvait seul à la fin être accueilli et entrer dans l’entente 
humaine117 (BLANCHOT, 1969, p. 198).

Falar sem parar, destituído de autoridade, de poder, é o que 
o enunciador de L’espèce humaine faz. Seu discurso escapa a uma 
dialética, porque não consegue exercitar nenhuma forma de poder de 
significação ou representação. O que há aqui não é uma fala exem-
plar, ou uma narrativa elucidativa, mas uma forma de grito. É como 
o canto de Orfeu, “le langage qui ne repousse pas l’enfer, mais y 
pénètre, parle au niveau de l’abîme et ainsi lui donne parole, donant 
entente à ce qui est sans entente”118 (BLANCHOT, 1969, p. 274).

Assim como se ouvem as palavras interceptadas de Henriqueta 
Lisboa, assim como a ficção surge da impossibilidade de se estabele-
cer uma coerência para os fatos em Nove noites de Bernardo Carvalho, 
assim como a escritura incessante de Bartleby se dissolve no “I would 
prefer not to”, assim como o jovem prisioneiro de Auschwitz busca uma 
justificativa filosófica para seus atos e não encontra senão o vazio, assim 
como um grito surge dos depoimentos de Robert Antelme e de Lewen-
thal, nada disso representa, nada disso significa algo que possa ser le-
vado a sério, uma vez que todos abordam o inenarrável. Resta então a 
literatura, a literatura do desastre, o fora da linguagem, que entretanto 
não cessa de pertencer a ela, o neutro que é palavra e não é palavra.

117 Trad. do autor: “Não é, como disse, não é somente um testemunho sobre a realidade de um 
campo, nem uma relação histórica, nem um relato autobiográfico. É claro que, para Robert 
Antelme, e sem dúvida para muitos outros, não se trata de narrar-se, testemunhar, mas es-
sencialmente de falar: dando expressão a que fala? Precisamente a essa fala justa em que ‘O 
Outro’, impedido de se revelar durante toda sua estada nos campos, poderia somente ao fim 
ser acolhido e entrar no entendimento humano”.

118 Trad. do autor: “a linguagem que não repele o inferno, mas aí penetra, fala ao nível do abismo 
e assim lhe concede a fala, propiciando entendimento ao que é sem entendimento”.
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BLANCHOT, A HISTÓRIA E O PÓS-MODERNISMO

A história que conhecemos não é o tempo, não é uma su-
cessão de eventos no tempo. É sua historicização, sua humaniza-
ção, que se registra pela linguagem, delineando de forma parcial e 
hierárquica o tempo sequencial, progressivo, que tem marcado nos-
sa civilização como desdobramento do pensamento iluminista. Em 
oposição a esse modo de pensar a história, talvez se possa dizer hoje 
que um dos traços menos refutados do chamado pós-modernismo 
seja a negação desse tempo teleológico de nossa tradição metafísica, 
a recusa das metanarrativas, a crise de conceitos como “verdade”, 
“razão”, “legitimidade”, “sujeito”, “progresso”. Nosso tempo apon-
ta para a falência do metadiscurso filosófico-metafísico, com suas 
pretensões universalizantes e totalizantes.

Para que se tenha uma melhor compreensão de como o pen-
samento de Maurice Blanchot ter-se-ia antecipado a algumas con-
cepções pós-modernas de história, é necessário fazer um pequeno 
apanhado do comportamento intelectual e ideológico ocidental no 
século XX, com seus desenvolvimentos.

O pensamento contemporâneo registra uma descrença quase 
que generalizada no rumo que a história tomou, e essa visão crítica da 
situação da pós-modernidade deve muito ao chamado “pós-estrutu-
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ralismo”, que questiona de maneira geral as utopias da modernidade. 
Não obstante, críticos da linha marxista, de formas diferentes, ainda 
insistem no desejo de ver construída uma nova linha de esperança, 
que possibilite a existência de um mundo sem sociedades de classes.

Entre aqueles que ainda asseveram sua crença na moderni-
dade, distingue-se Jürgen Habermas, herdeiro do pensamento de 
Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor Adorno, com a dife-
rença de que Habermas procurou amenizar o pessimismo dos mes-
tres relacionado à associação entre o racionalismo e a dominação, 
ou seja, a razão instrumental. Ele professa a crença em um sujeito 
coletivo (universal) que busca sua emancipação comum por meio 
de jogos de linguagens, o diálogo racional, a interação social, isto 
é, a razão comunicativa, cuja legitimação se dá por sua contribui-
ção para essa emancipação.

Marshall Bermann, ao seu turno, reivindica uma volta ao espí-
rito do racionalismo do século XIX para que se criem as condições 
para a revolução em uma visão clássica da modernidade. Numa ati-
tude perenialista, Bermann não estabelece diferenças conjunturais 
entre a época atual e a chamada modernidade, e julga ser possível 
resgatar as “virtudes” do iluminismo para restaurar o sentido do mo-
vimento moderno.

Perry Anderson refere-se ao “modernismo” como uma cultura 
que enterra o velho e não possibilita o nascimento do novo; assim, 
a revolução deveria acabar com essa cultura, propiciando “uma di-
versidade fundada numa pluralidade e complexidade muito maiores 
de modos de vida possíveis que qualquer comunidade de iguais, não 
mais dividida em classes, raças ou gênero, iria criar”.

Ainda na linha do pensamento marxista, Frederic Jameson de-
fende uma arte política cuja ação se desenvolva no “espaço mundial do 
capital multinacional”, buscando uma nova forma de representá-lo, o 
que o pensador chama de “estética do mapeamento cognitivo”, para que 
se recupere a capacidade de agir e lutar, a qual se encontra atualmente 
anulada pela confusão geral a que se dá o nome de pós-modernismo.
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Opondo-se à visão marxista, Jean-François Lyotard, em seu 
livro La condition postmoderne, critica o pensamento de tendência 
h abermasiana, estabelecendo limites entre o moderno e o pós-moderno: 
no primeiro caso, prevalecem as metanarrativas, ou quaisquer discur-
sos que pretendem legitimar a ciência que defendem, como a dialética 
do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racio-
nal ou trabalhador, a criação da riqueza; no segundo caso, predomina 
a incredulidade quanto à possibilidade de emancipação filosófica ou 
política, o desmascaramento da pretensão de legitimidade da ciência.

Outros pensadores, antes e depois de Lyotard, confirmam es-
sas tendências à desconfiança na metafísica ocidental. Entre eles, 
contam-se os “pós-estruturalistas” e “descontrutores” franceses, 
cujas ideias foram acolhidas e divulgadas pelos norte-americanos, 
ganhando assim notabilidade mundial.

Incluem-se, entre eles, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gil-
les Deleuze e Roland Barthes. Foucault denunciou a razão como 
forma de domínio, e, na abordagem literária, defendeu a ideia de que 
ela é estranha à história, de que “sua dispersão não se deve à sucessão 
do tempo, nem à correria noturna, mas à explosão, ao fulgor, à tem-
pestade imóvel do meio dia” (FOUCAULT, 2005, p. 174); Deleuze 
reviu o pensamento dialético a partir de Nietzsche, concentrando-se 
na diferença e no devir. Esse pensamento pós-estruturalista como 
um todo tem em seu bojo, de maneira geral, o questionamento do 
discurso metafísico ocidental, com seus pressupostos idealistas, bi-
nários, logo-etnocêntricos. E a história comparece nessas formula-
ções como um saber linguístico linear, contínuo, teleológico.

Para os críticos pós-estruturalistas, portanto, a história perde 
seu caráter teleológico, ou seja, não se orienta para um fim totali-
zador, para um ponto de chegada dos esforços do ser humano, con-
forme concebido racionalmente pela tradição metafísica. O presente 
deixa, assim, de ser o lugar privilegiado no tempo, para se tomar o 
espaço de produção do conhecimento, que engloba os diversos dis-
cursos e formas de poder de determinada época.
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O nome de Maurice Blanchot, voltado quase que inteiramen-
te ao texto literário, aparece na base desse pensamento, embora o 
autor nunca tenha usado a expressão “pós-estruturalismo”, ou “pós-
-modernismo”, ou “desconstrucionismo” para se referir a suas ideias 
sobre literatura, principalmente.

Este texto pretende, assim, mapear o pensamento blanchotia-
no relacionado à história em seus entrecruzamentos com a literatura, 
particularmente em relação a Hegel, Nietzsche e Heidegger, seus 
antecessores cujas ideias mais o impressionaram, com os quais ele 
teve um diálogo constante, acatando-os, questionando-os e reformu-
lando suas ideias.

As concepções de Blanchot ligadas à literatura (sua grande 
área de interesse) em suas relações com a história, com a filoso-
fia, com o saber produziram inquietações que se desdobraram em 
um diálogo fecundo com o pensamento do chamado pós-estrutu-
ralismo francês.

Em relação a Hegel, o pensamento de Blanchot contemplou 
noções importantes, como a morte, a negatividade e o fim da histó-
ria, acolhendo-as ou rejeitando-as, parcial ou totalmente. Sobre o 
fim da história, o pensamento de Hegel dirige-se à ideia de totaliza-
ção, o momento máximo do poder da negatividade. Por um proces-
so dialético, o ser humano chegaria a um estágio de conhecimento 
absoluto, o momento culminante do que o filósofo chamou Ação 
Negativa do Homem. Esse estágio de Saber pressupõe um Estado 
homogêneo e universal, e uma Natureza submissa ao homem; o 
primeiro desconhece a oposição social; a segunda não faz oposi-
ção ao ser humano e torna-se familiar a ele. A morte, para Hegel, 
é a negação que age positivamente no sentido de estimular nossas 
ações; é, portanto, a força dinâmica que nos impulsiona em nosso 
processo histórico de devir.

Se o pensamento cristão coloca a morte e o sofrimento como 
contrapartes necessárias à redenção do ser humano diante da que-
da, prometendo a vida eterna, Hegel vê o fim da história como 
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uma perspectiva de totalização, como o remate perfeito do poder 
da negatividade.

Blanchot coloca em questão a visão hegeliana da história como 
um processo dialético que culminaria com a reconciliação do sujei-
to/trabalhador com o objeto/mundo. Ele propõe, então, uma versão 
diferente do fim da história, que se origina em uma reavaliação da 
morte e da negatividade e a rejeição da noção de que a morte pode 
ser totalmente assimilada ao poder da negatividade construtiva, isto 
é, ao fato de que, supondo-se que o ser humano possa ascender ao 
reino do absoluto, a morte torna-se um fechamento que esconde seu 
lado impensável.

O que ocorre é que perdemos a morte, porque sua essência 
está em sua incompletude, em nossa recusa em aceitá-la, na insufi-
ciência de nossa linguagem para falar dela. Assim, essa eterna falta, 
essa busca infinita, essa carência da linguagem, esse esvaziamento 
da história se faz presente na literatura contemporânea, em seu risco 
constante de incomunicabilidade radical pela perda de seu destino. A 
história da arte e sua teoria, através dos tempos, instrumentalizou o 
ser humano com parâmetros reguladores que já não podem mais ser 
invocados. A obsolescência desses instrumentos parece ter tornado 
a arte inapreciável, incompreensível, conduzindo nosso movimento 
em relação a ela ao estranhamento, ao enigma. Sob esse ponto de 
vista, a ação edipiana desveladora teria sido cúmplice do pensamen-
to metafísico, escondendo as possibilidades não reveladas do enig-
ma, agora recuperadas na arte pós-moderna. O resgate do estranho 
funda-se no não desvendamento, nos escombros sobre os quais se 
ergue a literatura contemporânea após a superação da antítese bi-
nária que opõe segredo e revelação. Essa superação se expressa no 
pensamento blanchotiano com os conceitos de il y a (emprestado de 
Levinas) e de “neutro”. O que não se revela do enigma permanece 
como rastro, mistério, magia, porção do desconhecido que aparece 
como transgressão ao previsível, conduzindo a obra de arte à condi-
ção de “outro” sempre, perfazendo o que René Char preconizou em 
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seu verso inspirado: “Le poème est l’amour realisé du désir demeuré 
désir”119 (BLANCHOT, 1969, p. 68).

Diante dessas constatações, há no mínimo grandes confusões 
e controvérsias sobre a arte contemporânea e sua ligação com a so-
ciedade e de sua própria função social, o conceito de evolução em 
arte, o papel da “técnica” na criação artística, a questão da delimi-
tação dos gêneros, a importância dos movimentos artísticos, o valor 
das teorias críticas para a definição do que é a arte.

No mínimo, podemos afirmar que a literatura contemporânea 
se recusa a deixar-se definir pelos meios críticos tradicionais, suas 
noções de gênero, unidade, construção, e demais relações extralite-
rárias. Talvez um dos sintomas dessa recusa esteja na própria função 
simbólica, uma vez que o símbolo parece não se deixar mais apreen-
der de uma forma mais consistente, mais determinada.

Essa expansão do signo, essa dispersão do símbolo conduz à 
idéia de infinito, sustentada por Blanchot em relação à criação lite-
rária. O fato de o escritor possuir “apenas” o infinito faz com que 
as delimitações organizadoras deixem de funcionar, tornando a li-
teratura algo absolutamente imprevisível. Assim, a abordagem da 
obra literária sofre necessariamente uma mudança de paradigma, que 
deverá conduzir inevitavelmente ao estranhamento, após tantas rup-
turas, desconstruções, transgressões aos modelos, questionamentos 
das práticas artísticas. Nas artes em geral, a revolução no conceito 
de objeto de arte, a supressão dos limites entre ficção e realidade, a 
arte multimídia, as instalações de movimentos e durações efêmeros, 
a utilização do corpo como objeto artístico, o alargamento do próprio 
conceito de arte e não arte contribuem para o efeito de estranhamento.

Na literatura, não se podem esquecer as diversas tentativas de 
fragmentação e até de eliminação do verso a partir dos anos cinquen-
ta do século XX. Surgem então propostas as mais diversas, como 

119 Trad. do autor: “O poema é o amor realizado do desejo que permanece desejo”.
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o concretismo, o neoconcretismo, o poema-processo, os popcretos, 
a poesia-práxis, com seu caráter intersemiótico, multiassociativo. 
Após a década de oitenta do século XX, a cibercultura propiciou 
também o aparecimento da escrita holográfica, do vídeo-clipe, da 
poesia-hipertextual, do poema-fractal, da poesia intersignos etc. To-
das elas têm em comum a ânsia de libertar a poesia da tirania da 
página, com seu dirigismo infra-destro.

Todas essas manifestações têm seus fundamentos nas ideias de 
Nietzsche (1844-1900) sobre a cultura, a arte, a sociedade, a história. 
Segundo ele, o passado não tem mais o que nos dizer, tornando-se mais 
um fardo do que propriamente um acervo de ensinamentos. Na famosa 
e radical decretação da morte de Deus, o pensador anuncia a morte das 
verdades do pensamento metafísico de fundamentação iluminista.

O pensamento nietzschiano teve seus desdobramentos na pós-
-modernidade, pelas mãos, por exemplo, de Blanchot, Foucault, 
Derrida, Deleuze, Barthes, propondo uma nova maneira de se pensar 
a arte, além de suas estruturas pretensamente estáveis, de domínio 
dialético, a partir da precariedade dos fundamentos e determinações, 
disseminando-se na ideia de errância, de dispersão, de insuficiência 
do pensamento dialético. Como então essa estética do estranhamen-
to pode produzir o belo da arte, despertar a sensibilidade das pala-
vras, desfazendo-se dos conceitos herdados da história?

A metafísica ocidental caracteriza-se pelo desprezo ao outro, 
ao diferente, à multiplicidade. Tudo o que ameaça a determinação 
deve ser excluído. A ambivalência é sinônimo de desorganização; 
colocar ordem na desordem é excluir. Algumas das propostas pós-
-modernas procuram fugir dessa estética da exclusão, da delimitação, 
levando-nos a pensar nessa arte do infinito, que se exerce no espaço 
do ambíguo e do enigmático, rumo à exterioridade da linha histórica.

A obra contemporânea recusa revelar a verdade que garante o 
desfecho; ao contrário, parece manter a obscuridade do incomunicá-
vel, do silêncio que lhe é próprio. Sem a facilidade de classificar as 
obras em termos de gênero, estilo, cultura, só podemos pensar a arte 
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de outra maneira. Para Blanchot, a literatura deve ser pensada em ter-
mos de uma busca de sua origem; ainda que impossível, essa busca 
tem que ser empreendida. São várias as expressões utilizadas por ele 
para tentar designar esse momento orginal: “murmure” “ressassement 
éternel”, “bruissement anonyme”, “parole errante”, “le dehors” etc.

No caso da poesia, por exemplo, a palavra empreende um movi-
mento paradoxal de tentar ser ao mesmo tempo som e sentido, materiali-
dade e significação. A linguagem literária, em geral, sofre uma constante 
tensão entre a projeção ao futuro e a busca do momento que a precede.

Assim como o ser humano não pode satisfazer seu desejo de 
ter completa consciência da morte, da mesma forma, a angústia da 
linguagem advém de que ela evoca sem cessar sua morte, sem poder 
morrer jamais. Não poder morrer é recusar a possibilidade de fim, e a 
noção de fim está ligada ao pensamento iluminista. Segundo Blanchot,

Nous découvrons qu’il y eut un temps sans histoire, auquel ne 
convient pas la terminologie propre aux temps historiques, 
termes et notions que nous connaissons bien: liberté, choix, 
personne, conscience, verité et originalité, d’une manière gé-
néral l’État comme affirmation de la structure politique120 
(BLANCHOT, 1969, p. 396).

Para Blanchot, o começo da história teria sido o fim dos tem-
pos mítico-heroicos, das narrativas homéricas, que falam de deuses 
movidos por querelas, tempos que de alguma maneira penetraram 
pela história adentro, ou como identificação ou como oposição. 
“L’homme historique préserve le mythe et se préserve contre lui” 121 
(BLANCHOT, 1969, p. 40). Esse homem histórico tenta construir e 
preservar a lógica racional do mundo:

120 Trad. do autor: “Descobrimos que houve um tempo sem história, ao qual não convém a ter-
minologia própria aos tempos históricos, termos e noções que conhecemos bem: liberdade, 
escolha, indivíduo, consciência, verdade e originalidade, de uma maneira geral o Estado como 
afirmação da estrutura política”.

121 Trad. do autor: “O homem histórico preserva o mito e se preserva contra ele”.
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Ainsi chez Hegel, ainsi chez Marx: chez le premier, c’est le dé-
veloppement du savoir absolu. L’accomplissement du discours 
cohérent; chez le second, l’avenement de la société sans classe, 
dans cet état final ou il n’y aura plus de puissance proprement 
politique122 (BLANCHOT, 1969, p. 398).

Em nossa nova era, presenciamos os fenômenos de massa, a 
supremacia do jogo maquinal, a energia atômica. O homem faz o que 
só as estrelas podiam fazer, tornando-se o astro presunçoso. A vida 
hoje não está mais na natureza, nem em Deus, mas na ciência, esse 
saber grosseiro e inconfiável que determina a nova direção, e que não 
é da ordem do saber absoluto nem da sociedade fora do poder.

Para Blanchot, a escrita da História a partir do testemunho 
não escapa a uma falsificação, a uma deturpação. Se Adorno con-
sidera Auschwitz o desastre derradeiro, após o qual é impossível 
escrever um poema, para Blanchot, não se pode esquecer o que 
nunca se chegará a saber, um acontecimento sem resposta, porque 
não há como narrar Auschwitz. A história não detém o sentido, não 
mais que o sentido, sempre ambíguo, sempre plural, não se deixa 
reduzir a sua realização histórica, seja ela a mais trágica ou a mais 
considerável. A narrativa não se traduz. Blanchot descarta qualquer 
tipo de ascendência da História sobre a narrativa, porque a narrativa 
precede a história, a narrativa perpetua a palavra, abrigando-a da 
hecatombe, da fúria, da destruição.

122 Trad. do autor: “Assim em Hegel, assim em Marx: no primeiro, é o desenvolvimento do saber 
absoluto, a realização do discurso coerente; no segundo, o advento da sociedade sem classe, 
nesse estado final em que não haverá mais potência propriamente política”.
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ARTE ENGAJADA E ARTE AUTÔNOMA
NO PENSAMENTO DE THEODOR ADORNO

Publicado em 1962, o texto Engagement, de Theodor Ador-
no, retoma o tema decisivo do diálogo que a literatura supostamente 
empreende com o mundo real. Esse diálogo é efetivo? Em caso posi-
tivo, como ele pode se dar? É possível a literatura, a arte mover ações 
de intervenção na realidade? É possível ela manter-se alienada da 
sociedade? Essas e outras questões são discutidas no presente texto.

Adorno menciona inicialmente o estudo de Sartre, Qu’est’ce 
que la littérature?, como referência para a questão da arte engajada 
em oposição à arte autônoma. Após o texto de Sartre, diz ele, há me-
nos desentendimentos, mas a controvérsia permanece, embora não 
como uma questão que afeta a sobrevivência do ser humano, e sim 
como discussão intelectual. Para Adorno, o que teria levado Sar-
tre a escrever seu texto seria a visão insuportável de obras expostas 
num panteão de unverbindlicher Bildung123 (ADORNO, 2003a, p. 
409), zu Kulturgütern verwest sah124 (ADORNO, 2003a, p. 409), 
certamente uma referência à indústria cultural, à arte de consumo, 

123 Trad. do autor: “edificação descompromissada”.
124 Trad. do autor: “degradadas a bens culturais”.
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de entretenimento. Adorno não menciona entretanto algo que parece 
importante como elemento contextualizador do ensaio de Sartre: a 
época em que foi publicado, o ano de 1947. Ele foi escrito, então, em 
meio à ressonância dos efeitos da segunda guerra mundial na Euro-
pa, um texto radical num contexto radical. Sartre temia, ainda, que 
as perspectivas surrealistas sobre a obra de arte tivessem maiores 
repercussões e contribuíssem para a alienação da arte e dos artistas.

Para seus defensores, consoante Adorno, a obra engajada de-
sencanta o fetiche, o jogo ocioso do descompromisso. Para seus de-
tratores, ela desvia-se dos interesses reais, empenhando-se numa luta 
datada que se esvai amanhã; ao voltar-se radicalmente para a existên-
cia, torna-se efêmera. Para os engajados, a autonomia é um desastre 
para o espírito, que renuncia a si mesmo se renunciar à liberdade. 
Ambas, negando-se uma à outra, negam-se a si mesmas. A engajada 
porque, ao tentar abolir a distinção entre arte e realidade, nega então 
a própria arte (arte é arte, realidade é realidade, recusar essa distinção 
é negar a arte). A outra, porque, ao negar o relacionamento da arte 
com a realidade – a unauslöschliche Beziehung auf die Realität125 
(ADORNO, 2003b, p. 410) – nega a presença do humano, condição 
da própria arte. É curioso que Adorno termine este parágrafo afirman-
do: Zwischen den beiden Polen zehrgeht die Spannung, an der Kunst 
bis zum jüngstein Zeitalter ihr Leben hatte126 (ADORNO, 2003a, p. 
410). A tensão dissolve-se, dilui-se, possivelmente porque, como ele 
disse no início do texto, a questão é mais intelectual do que de sobre-
vivência. É preciso seguir de perto a ideia do ensaísta.127

125 Trad. do autor: “inextinguível conexão com a realidade”.
126 Trad. do autor: “Entre esses dois polos, dissolve-se a tensão na qual a arte tem vivido até eras 

recentes”.
127 Considerando essa polarização, pode-se pensar na literatura grega, na literatura romana, na 

literatura medieval e seu caráter oralizante, que exigia sempre uma atitude do poeta, do aedo, 
do artista, do trovador. Por mais que as lições dos mestres comentadores e normatizadores 
preconizassem convenções acauteladoras para os criadores, a presença grandíloqua do pai do 
escrito ou de seu preposto, a figura demoníaca do poeta entusiasmado e delirante agregava 
ao texto inúmeros perigos, que se amenizaram nos tempos subsequentes à invenção de Gu-
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Segundo Adorno, a própria literatura contemporânea duvida 
da onipotência da polarização, certamente porque a controvérsia 
não está ainda so gänzlich vom Weltlauf unterjocht, als daß sie 
zur F rontenbildung sich schickte128 (ADORNO, 2003a, p. 410), 
ou seja, a querela pertence ao discurso, e não à realidade. E segue: 
Die S artreschen Böcke, die Valéryschen Schafe lassen nicht sich 
scheiden129 (ADORNO, 2003a, p. 410). Há, assim, uma espécie 
de engajamento multissignificativo, complacente, que não se pode 
reduzir a panfleto, a ação direta, deren willfährige Gestalt alles 
Engagement des Subjekts verhöhnt130 (ADORNO, 2003a, p. 410). O 
outro lado, conhecido na Rússia como Formalismo, é contestado tanto 
pelos administradores públicos de lá, quanto pelo existencialismo 
libertário, e mesmo por alguns críticos de vanguarda. Entende-se que 
Adorno deseja exemplificar que não há tomada de partido homogênea 
em relação a um ou outro lado. Daí a ideia de dissolução, de diluição.

Embora tenha pelo quadro Guernica, de Picasso, obra consi-
derada engajada, a maior admiração, Sartre poderia facilmente ser 
acusado de simpatias formalistas na pintura e na música. Ele argu-
menta que o escritor de romances e contos, este sim, deve engajar-
-se porque lida com significações; Adorno objeta que, embora as 
palavras tenham uma vinculação ao discurso comunicativo, em uma 
obra literária as significações são alteradas, adulteradas. Vale lem-

temberg. Mesmo na era pós-Gutemberg, pode-se falar, até meados do século XIX, possivel-
mente, em uma espécie de acordo tácito entre os poetas e a sociedade, ainda ligado à prática 
da récita, o qual não comportava qualquer tipo de distinção entre poesia compromissada e 
descompromissada, ou, de maneira mais contundente, entre arte engajada e arte autônoma.

128 Trad. do autor: “tão subjugada ao curso do mundo para constituir frentes rivais”.
129 Trad. do autor: “Os bodes sartrianos e as ovelhas valerianas não serão separados”. Adorno faz 

aqui uma referência ao evangelho de São Mateus (25:31-46, dos bodes e ovelhas): “Quando 
o filho do homem vier em sua glória, e com eles os anjos, ele se sentará em seu trono glori-
oso. Todas as nações se unirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras como 
o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua 
esquerda”. Há aí uma noção de separação entre os bons e os maus (como o joio do trigo). A 
ideia de Adorno parece ser de que a polarização será eliminada. Jean-Paul Sartre e Paul Valéry 
representariam, respectivamente, as noções de engajamento e autonomia na literatura.

130 Trad. do autor: “cuja conformação complacente ridiculariza qualquer engajamento do sujeito”.
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brar que, se o próprio código utilitário mata o objeto no discurso, por 
mais transparente que procure ser, com mais razão o faz a escritura 
artística. Em casos mais extremos, nem há mesmo o que matar, é só 
escritura mesmo. As significações externas são a parte não artística 
da arte. Consoante Adorno, a lei da arte está na dialética entre o 
externo e o interno, que realiza a transformação dos elementos no 
interior da obra (posição semelhante à adotada por Antonio Candi-
do, sobre os elementos internos e externos da obra literária). O que 
importa em arte não é seu aspecto publicístico, nem a verdade-men-
sagem, que se debate entre o que o artista concebeu e a verdade que 
se quer atribuir objetivamente à obra, seu objektiv sich aussagenden, 
metaphysischen Sinns131 (ADORNO, 2003a, p. 411).

Para Adorno, há muita confusão em torno da função social que 
se pode atribuir ao engagement; e reitera a não separação de bodes 
de um lado e ovelhas de outro. Os conservadores e seus oponen-
tes unem forças contra obras atélicas e herméticas; quem defende 
o engajamento vai elogiar a profundidade de Huis Clos por sua re-
levância social, sem se dar conta de que o texto procura justamente 
se afastar da subordinação de sentido, desafiando-o; por outro lado, 
o ateísta Sartre considera a importância conceitual da arte como a 
premissa básica do engajamento; obras criticadas pela polícia russa 
são também criticadas pelos partidários da “verdade” no Ocidente; 
enquanto isso, os de direita destilam seu ódio contra o bolchevismo 
cultural. A Socialpsychologie132 (ADORNO, 2003a, p. 412) quer 
defender o caráter afeito à autoridade e à ordem, e seus partidários 
hostilizam tudo o que é estranho, atitude mais compatível com o 
realismo literário do que com obras autônomas.

Uma consciência política superficial, calcada no exterior das 
obras, procurou impedir a representação das peças de Brecht na Ale-
manha Ocidental, ainda que essas campanhas não tenham sido tão 

131 Trad. do autor: “objetivos declarados, sentidos metafísicos”.
132 Trad. do autor: “psicologia social”.
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vigorosas assim, nem depois do 13 de agosto de 1961, data do início 
do erguimento do Muro de Berlim, símbolo da intolerância do so-
cialismo ao capitalismo. Os cabelos se arrepiam para as obras que 
não falam do real, em que der Gesellschaftvertrag mit der Realität 
gekündigt wird133 (ADORNO, 2003a, p. 412). As discussões sobre 
engajamento não levam em conta o efeito de obras não compromis-
sadas (obras cujas leis formais próprias desprezam, negligenciam 
resultados coerentes). A ideia é de que, como a disputa entre os dois 
polos ignora aquilo que o choque de ininteligibilidade pode comuni-
car, o que prevalece é uma luta de sombras. O julgamento do proble-
ma não é feito de forma clara, o que não o modifica, mas provoca o 
pensar do outro lado, isto é, as confusões na discussão do problema 
não o alteram, mas tornam necessário repensar as soluções alterna-
tivas propostas para ele.

É preciso distinguir engajamento (atitude, consciência) de ten-
denciosismo (ação prática, incisiva). Para Sartre, por exemplo, seu 
objetivo é despertar a livre escolha das pessoas, atitude que leva a 
uma decisão, em confronto com a neutralidade passiva. A arte enga-
jada é plurissignificativa, ambígua, diferente do tendenziösen Spru-
chband134 (ADORNO, 2003a, p. 412); ao invés de apresentar um 
konkreten theologischen Inhalt135 (ADORNO, 2003a, p. 413), tem a 
autoridade abstrata da opção recomendada. Entretanto, o que Sartre 
quer dar a entender como sendo liberdade, acaba sendo uma imposi-
ção velada, ou leeren Behauptung136 (ADORNO, 2003a, p. 413). É 
o que diz esta frase: Die vorgezeichnete Form der Alternative, in der 
Sartre die Unverlierbarkeit von Freiheit beweisen will, hebt diese 
auf137 (ADORNO, 2003a, p. 413). A opção: aceitar o martírio ou 

133 Trad. do autor: “o contrato social com a realidade é desfeito”.
134 Trad. do autor: “veredito tendencioso”.
135 Trad. do autor: “conteúdo teológico concreto”.
136 Trad. do autor: “afirmação vazia”.
137 Trad. do autor: “A forma prescrita da alternativa com a qual Sartre quer provar o não desapa-

recimento da liberdade invalida-a”.
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recusá-lo. A prescrição sartriana soa mais ou menos como o anexim: 
“case com quem quiser, desde que seja com a Maria José”. Sartre 
então retira a liberdade do leitor, embora pareça ter a intenção de 
preservá-la. Merece reflexão esta frase: Kunst heißt nicht: Alterna-
tiven pointieren, sondern, durch nichts anderes als ihre Gestalt, dem 
Weltlauf widerstehen, der den Menschen immerzu die Pistole auf 
die Brust setzt138. (ADORNO, 2003a, p. 413). A função da arte seria 
então não forçar uma alternativa, mas apresentar possibilidades de 
resistência ao mundo controlado. Tornar as decisões o critério de va-
loração da arte engajada é tornar substituíveis as próprias decisões. 
O raciocínio é simples: a arte é polissêmica; se seu critério maior 
de valoração são as decisões, elas também se tornam ambíguas, e 
assim enfraquecem o valor da atitude que a obra quer despertar na 
recepção. O próprio Sartre reconhece a dificuldade de a arte agir 
no mundo. O Warum schreiben?139 (ADORNO, 2003a, p. 413) de 
Sartre é falho, uma vez que a obra, a escritura não leva em conta as 
motivações do autor. Como Hegel, ele reconhece que quanto maior a 
obra, menos ela se prende a quem a fez: Dem ist Sartre nicht so fern, 
soweit er erwägt, daß der Rang der Werke, wie schon Hegel wußte, 
steigt je weniger sie in der empirische Person verhaftet bleiben, die 
sie hervorbringt140 (ADORNO, 2003a, p. 414). Essas considera-
ções fazem lembrar a famosa disparition elocutoire du poète141 de 
Mallarmé (1867, p. 141).

Para Adorno, as peças de Sartre possuem um querer-dizer 
anacrônico. A intriga é tradicional, e quer-se apoiar no significado 
“elevado”, pretensamente transponível da arte para a realidade. Ao 
final de Huis clos (Entre quatro paredes), uma de suas mais famosas 

138 Trad. do autor: “Arte não significa apontar alternativas, mas resistir, por sua própria forma, ao 
curso do mundo, que está sempre a mirar uma pistola no peito dos homens”.

139 Trad. do autor: “Por que escrever?”
140 Trad. do autor: “Sartre não está muito longe, tanto quanto ele pondera, da ideia de que o 

nível da obra, como Hegel sabia, é maior quanto menos ela se prende à pessoa que a criou”.
141 Trad. do autor: “desaparecimento elocutório do poeta”.
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peças, a frase não menos famosa “O inferno são os outros” soa como 
um saber, e não como arte. Isso deu a Sartre sucesso comercial, in-
serção na indústria cultural, papel proeminente na política, e não 
apenas entre as vítimas obscuras. A personalização do inferno, das 
injustiças, faz com que sua “moral” possa ser utilizada pelos inimi-
gos. Para Adorno, este é um engajamento fraco.

Brecht, por outro lado, demonstra a defesa de uma atitude refle-
xiva e intelectiva, e não ilusionista e sentimentalista. Mais consistente 
do que Sartre, e mais artista do que ele, elevou a abstração a sua lei 
formal eliminando o conceito tradicional de pessoa dramática. Pode-
-se imaginar que essa eliminação tem a ver com o fato de que o per-
sonagem “age” como humano. Na sociedade, a superfície encobre a 
essência. Brecht rejeitou a individuação estética como ideologia. Ele 
então procurou traduzir a hediondez da sociedade em crueza teatral, 
desmascarando-a, arrancando-a de sua camuflagem. A degenerescên-
cia social aí aparece nua, sem estilização, a dramatização cola-se ao 
mundo empírico. As personagens em cena se reduzem diante de nossos 
olhos a agentes de processos e funções, o que efetivamente são, indi-
retamente e sem o saber, considerando-se a realidade empírica. Brecht 
não postula mais, como Sartre, uma identidade entre indivíduos vivos 
e a essência da sociedade, descartando qualquer soberania do sujeito. 
Entretanto, o processo de redução estética que ele persegue em nome 
da verdade política desmente-a frontalmente, uma vez que essa ver-
dade pressupõe um sem-número de mediações, que Brecht desdenha. 
O que é artisticamente legítimo como infantilismo alienante – as pri-
meiras peças de Brecht provêm do mesmo meio que Dada – torna-se 
meramente infantilidade quando começa a reivindicar validade teórica 
ou social. Ele queria revelar em imagens a natureza interior do capita-
lismo. Nesse sentido sua intenção – que ele camuflou contra o terror 
stalinista – era certamente realista. Contudo, ele teria recusado privar a 
essência social de sentido tomando-a como ela se mostra, cega e sem 
imagem, numa única vida mutilada. Mas isso acarretou para ele a obri-
gação de assegurar que o que ele pretendia deixar inequivocamente 
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claro era teoricamente correto. Sua arte, entretanto, recusou aceitar o 
quid pro quo: ela se apresenta como didática e ao mesmo tempo rei-
vindica a dispensa da responsabilidade de exatidão do que é ensinado, 
incorrendo numa contradição difícil de se assimilar.

Ainda que a obra de Brecht assuma ares de doutrina, nela a 
forma estética prevalece sobre o compromisso. Ele nunca colocou à 
frente a ideologia, como uma salvação. Rixas de verdureiros enco-
brem a essência do capitalismo, ridicularizam as relações, fazendo 
com que os oponentes de Brecht nada tenham a temer de inimigos 
tão tolos. A ridicularização do nazismo, a ironia aos pobres espolia-
dores de verdureiros, a cena da mulher judia que bate várias vezes 
com a caçarola na cabeça do soldado nazista e permanece viva, tudo 
isso acaba por reduzir o efeito político dos textos. Brecht certamente 
não estava convencido dos efeitos sociais da arte; ele teria chegado 
a dizer que para ele seu teatro era mais importante que quaisquer 
mudanças sociais que ele pudesse promover. Mesmo assim o prin-
cípio artístico da simplificação não apenas expurgou da política as 
distinções ilusórias projetadas por reflexões subjetivas em objetivi-
dade social, como Brecht pretendia, mas também falsificou a própria 
objetividade que o drama didático lutava para destilar. Se julgarmos 
o teatro engajado de Brecht por critérios políticos, a política torna 
sua obra inverídica. Segundo Adorno, Hegel ensinou que a essência 
deve aparecer. Assim, uma representação da essência que ignora sua 
relação com a aparência deve ser intrinsecamente falsa como a subs-
tituição dos homens por trás do fascismo pelo proletariado. O único 
campo em que a técnica de redução de Brecht daria certo seria no da 
“arte pela arte”, que seu tipo de engajamento condena, como o fez 
em Die Verurteilung des Lukullus142 (BRECHT; DESSAU, 1961).

Há uma tendência, na Alemanha, a separar o Brecht político 
do artista, em favor deste, cuja força poética seria mais poderosa 

142 Trad. do autor: “A condenação de Lucullus”. Referência ao libreto da ópera musicada por Paul 
Dassau, sobre o general romano Lucullus.
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que sua força de engajamento. Adorno, contudo, acha que Brecht 
não seria quem é sem seu lado comprometido, que produz refle-
xão. A verdade política dá consistência à forma estética, assim 
como a inconsistência dos problemas sociais enfraquece a estru-
tura formal. Adorno busca em Sartre (1967, p. 80) a abonação: 
“Mais personne ne saurait supposer un instant qu’on puisse écri-
re un bom roman à la louange de l’antisémitisme”143. Ele cita 
como exemplo do descompasso entre ideologia e estética a peça 
Mutter Courage,144 de Brecht (1949), em que os verdadeiros pro-
blemas sociais são distorcidos, e assim toda a estrutura formal da 
peça é abalada:

Weil die Gesellshaft des Dreißigjährigen Krieges nicht die funktio-
nale des modernen ist, kann dort auch poetisch kein geschlossener 
Funktionszusammenhang stipuliert werden, in dem Leben und Tod 
der privaten Individuen ohne weiteres durchsichtig würden aufs 
ökonomische Gesetz145 (ADORNO, 2003a, p. 420).

Brecht percebia que a sociedade de sua época não podia mais 
ser diretamente compreendida em termos de pessoas e coisas – 
pensemos nos sistemas globais de hoje –, o que faz com que um 
modelo social falso conduza à implausibilidade dramática: Politisch 
Schlechtes wird ein künstlerisch Schlechtes und umgekehrt146 
(ADORNO, 2003a, p. 421). A temática abordada tem que ser 
socialmente consistente, sob pena de a obra se tornar incoerente: 
Je weniger aber die Werke etwas verkünden müssen, was sie nicht 
ganz sich glauben können, um so stimmiger werden sie auch selber; 

143 Trad. do autor: “Ninguém pode supor por um momento sequer que seja possível escrever um 
bom romance em louvor do anti-semitismo”.

144 Trad. do autor: “Mãe coragem”.
145 Trad. do autor: “Como a sociedade da guerra dos trinta anos não era a sociedade capitalista 

funcional da era moderna, não podemos, nem mesmo poeticamente, estipular um sistema 
funcional fechado no qual as vidas e as mortes dos indivíduos privados revelem diretamente 
as leis econômicas”.

146 Trad. do autor: “Mal político se torna um mal artístico, e vice-versa”.
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desto weniger brauchen sie ein Surplus dessen, was sie sagen, über 
das, was sie sind147 (ADORNO, 2003a, p. 421).

A ocorrência desses problemas chega a afetar o clima das pe-
ças de Brecht, die dichterische Fiber hinein148 (ADORNO, 2003a, 
p. 421). Assim, a inverdade de suas políticas afeta negativamente o 
tom de algumas de suas obras. Ele acreditava estar a favor de um 
socialismo incompleto, mas acaba fazendo a apologia de uma domi-
nação coercitiva sustentada por forças cegamente irracionais e vio-
lentas, o que torna frágil sua voz lírica. Esse engajamento forçado 
contamina até a melhor parte de sua obra. Ele tenta usar a dicção 
do oprimido, mas a linguagem é a do intelectual, tornando forçadas 
a despretensão e a simplicidade, e inconsistente a doutrina que ele 
advoga: Sie verrät sich ebenso durch Male von Übertreibung wie 
durch stilisierenden Rückgriff auf veraltete oder provinzielle Aus-
druckscharaktere149 (ADORNO, 2003a, p. 421). A linguagem das 
vítimas soa falsa, enganosa. Não há como representar o proletário 
nesse cenário intelectual; nesse caso, Am schwersten fällt wider das 
Engagement ins Gewicht, daß selbst die richtige Absicht verstimmt, 
wenn man sie merkt, und mehr noch, wenn sie eben darum sich 
maskiert150 (ADORNO, 2003a, p. 422). Há peças de Brecht em que 
as relações arcaicas encenadas falseiam a ideologia.

Adorno chega a insinuar que Brecht tem momentos de 
sentimentos burgueses, ligados a uma tradição iluminista: Der späte 
Brecht war von offizieller Humanität gar nicht so entfernt […]151 

147 Trad. do autor: “Mas quanto menos as obras têm que proclamar aquilo em que elas mesmas 
não acreditam completamente, tanto mais coerentes se tornam, e menos necessitam de um 
adicional de significação além do que dizem”.

148 Trad. do autor: “a própria fibra poética interior”.
149 Trad. do autor: “Ela se trai tanto por sinais de exagero quanto pela regressão a formas de 

expressão arcaicas ou provincianas”.
150 Trad. do autor: “O que mais pesa contra o engajamento é que até mesmo as intenções cor-

retas falseiam quando são notadas, e mais ainda quando tentam se esconder”.
151 Trad. do autor: “O Brecht tardio não estava muito afastado do humanitarismo oficial [...]” 

A tradução brasileira emprega a expressão “humanidade oficial” (ADORNO, 1973, p. 63), o 
que não nos parece ser a ideia de Adorno. A tradução do original para o inglês usa o termo 
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(ADORNO, 2003a, p. 422). Não se pode deixar de perceber na 
expressão utilizada por Adorno a atribuição a certos momentos de 
Brecht de uma certa pieguice ligada à ideologia burguesa, como a 
apologia da maternidade e o exemplo comovente de vitalidade que a 
empregada dá à patroa lamurienta na peça Kaukasischen Kreidekreis152 
(BRECHT, 2009). As parvoíces da vida rural, por exemplo, denunciadas 
por clássicos anteriores, tornam-se grandes verdades em sua obra. Sobre 
a produção brechtiana como um todo, Adorno afirma que Sein gesamtes 
œuvre ist eine Sisyphusanstrengung, seinen hochgezüchteten und 
differenzierten Geshmack mit den tölpelhaft heteronomen Anforderungen 
irgend auszugleichen, die er desperat sich zumutete153 (ADORNO, 
2003a, p. 422). A afirmação de Adorno sugere que colocar a obra de arte 
a serviço de uma ideia acaba tornando o elemento artístico dependente, 
incompleto, claudicante, forçado.

Na sequência de suas reflexões, Adorno relaciona cultura e 
barbárie, e refere-se a uma sua famosa frase, que gerou perplexidade 
e especulações, desde que foi escrita, em 1949. É preciso recuperá-la 
em sua extensão e esclarecer seu contexto: Kulturkritik findet sich 
der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber: 
nach Auschwitz ein Gedicht zu Schreiben, ist barbarisch, und das 
frißt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich 
ward, heute Gedichte zu schreiben154 (ADORNO, 2003b, p. 30).

Em Engagement, Theodor W. Adorno diz que não vai ame-
nizar a frase proferida por ele treze anos antes. Seria ela um julga-

“humanism” (com minúscula), que pode referir-se a uma atitude humanitária. Preferimos a 
utilização da expressão “humanitarismo oficial”, que sem dúvida preserva uma certa ironia a 
um sentimentalismo piegas da tradição ocidental, e que evita a confusão com o movimento 
intelectual e cultural que se consagrou com o nome Humanismo. 

152 Trad. do autor: “Círculo de giz caucasiano”.
153 “Sua obra completa é um trabalho de Sísifo para conciliar seu gosto altamente cultivado e 

diferenciado com as tolas exigências heteronômicas que ele se impôs”.
154 Trad. do autor: “A crítica cultural se encontra diante do estágio final da dialética entre cultura 

e barbárie: escrever um poema depois de Auschwitz é barbárie, e isso corrói até mesmo o 
conhecimento de por que se tornou impossível escrever poesia nos dias de hoje”.
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mento da poesia escrita após Auschwitz? Uma condenação da arte 
e da cultura do pós-guerra? Auschwitz marca o fim da poesia lírica? 
A história do lirismo anterior a Auschwitz não pode mais continuar?

No texto de Prismen,155 Kulturkritik und Gesellschaft156 
(ADORNO, 2003b), escrito em 1949 e publicado em 1951 em Socio-
logische Forschung in unserer Zeit,157 Adorno assume uma atitude 
metacrítica, proclamando a obsolescência da crítica por ele chamada 
de transcendental, em que o crítico se coloca numa condição supe-
rior em relação ao objeto analisado, numa atitude equivocadamente 
e arrogantemente independente e soberana, assumindo uma espécie 
de comando da situação incompatível com seu anunciado princípio 
de liberdade espiritual. Seu conceito de cultura é cristalizado, em 
flagrante desprezo ao processo de vida real da sociedade.

A crítica teria, segundo ele, sucumbido ao próprio processo 
de reificação por que passa a sociedade de sua época, e ela procura 
justificar o emprego de noções reificadas pelo fato de que a própria 
sociedade é reificada. Continuando sua defesa, a crítica transcenden-
tal denuncia o desmoronamento do espírito como consequência da 
própria crueza e severidade da sociedade.

Adorno recusa a ideia da dependência causal da superestru-
tura em relação à base, ou seja, a noção de que o comportamento 
da sociedade é que determinaria a reificação da cultura, e defende 
o ponto de vista de que sociedade e cultura constituem um todo 
lamentavelmente integrado em que não se podem determinar rela-
ções de causa e efeito. Para Adorno, o mundo como um todo está-se 
transformando em uma enorme prisão a céu aberto, em que impera 
a propaganda impositiva que ordena o silêncio e o conformismo à 
regra absoluta daquilo que é. Essa aparente transparência não torna 
o mundo mais honesto; ao contrário, vulgariza-o. O todo parece 

155 Trad. do autor: “Prismas”.
156 Trad. do autor: “Crítica cultural e sociedade”.
157 Trad. do autor: “Pesquisa sociológica em nossa época”.
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renunciar ao particular, que em outras épocas podia tornar possível 
a busca da verdade, pelo confronto das particularidades; essa renún-
cia torna a cultura tradicional descartável, supérflua, sob o sorriso 
malicioso dos publicitários da cultura de massa. A totalização da 
sociedade e da cultura provoca a reificação do próprio espírito, que, 
paradoxalmente, parece se esforçar para escapar dessa condição. 
É nesse contexto que Adorno cita a famosa frase, transcrita acima. 
A reificação, que já se apoderara do intelecto, passa a dominar o 
espírito, e nesse caso o poema soaria como algo vazio diante do 
horror em que se constituiria o holocausto, ou shoah. Não se pode 
esquecer de que o momento de enunciação da frase é bem próximo 
do horror metonimizado por Auschwitz.

A regressão social não implicaria uma regressão artística, es-
tética, da linguagem? Como, então, seria possível a poesia em meio 
a tanta degradação humana? Por outro lado, a literatura deve resis-
tir, para não se render ao cinismo. O sofrimento real não tolera o 
esquecimento: a consciência da adversidade, segundo Hegel, exige 
a existência continuada da arte, ao mesmo tempo em que a proíbe, 
e essa talvez seja a interpretação que se pode deduzir da famosa 
frase acima transcrita e de sua afirmação de que a situação da arte 
é paradoxal: Aber jenes Leiden, nach Hegels Wort das Bewußtsein 
von Nöten, erheischt auch die Fortdauer von Kunst158 […] (ADOR-
NO, 2003a, p. 423). Apenas na arte o sofrimento pode encontrar sua 
voz, sem ser traído por ela. A traição está em narrar o sofrimento, 
transformá-lo em discurso, o que seria minimizado pela ação da arte, 
enquanto o discurso ordinário, por outro lado, teria o efeito de vulga-
rizar o horror. Mas aquela era uma época de aflição, em que o sofri-
mento ainda estava presente, como na dor da cantata Ü berlebenden 
von Warschau,159 de Schönberg. Não obstante, Adorno completa 

158 Trad. do autor: “Mas aquele sofrimento, segundo Hegel a consciência da adversidade, requer 
também a permanência da arte ao mesmo tempo em que a proíbe [...]”.

159 Trad. do autor: “Sobrevivente de Varsóvia”.
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adiante: a estilização do sofrimento não estaria mesmo traindo o so-
frimento? A moral que faz com que a arte impeça o esquecimento 
do horror não seria a anti-moral de tornar diversão o próprio horror? 
Quando o genocídio se torna parte da herança cultural nos temas da 
literatura engajada, fica mais fácil conviver com a cultura que pro-
piciou o nascimento do assassinato. Pode-se pensar então que narrar 
o horror torna-o parte da cultura que o gerou, ainda que relatar as 
atrocidades até as situações-limite possa pretender estar a serviço 
da autenticidade. Ocorre que nessa atmosfera de horror a distinção 
entre vítimas e algozes se desfaz, o que em geral é menos desconfor-
tável para os carrascos.

Os partidários de uma certa filosofia que degenerou em um 
“esporte ideológico” condenam os artistas que trouxeram às suas 
obras os horrores da humanidade, como se eles mesmos fossem 
responsáveis por elas. Adorno cita como exemplo uma anedota de 
Picasso, que, indagado por um oficial nazista se ele é que havia 
feito Guernica, teria respondido “Não, foi você”. Há na pergunta 
do representante do Nazismo a sugestão de que a representação do 
horror poderia funcionar como autoria artística do mesmo, recusada 
incontinente pelo pintor. A obra autônoma nega a realidade empí-
rica, colocando-se em seu lugar, a lembrar infinitamente a culpa, 
embutida na intenção que a arte carrega, como um gestus diante da 
realidade. Para Sartre, essa intenção paira sobre a obra de arte, não 
como um querer-dizer atribuído a ela, mas como seu próprio gesto 
diante da realidade. Sartre acata a fórmula kantiana de que a obra 
de arte não tem um fim, mas assinala que isso se dá porque ela já é 
um fim em si mesma. Para ele, Kant não leva em conta o apelo que 
emana da obra de arte. Para Adorno, não há uma relação direta entre 
esse apelo e o engajamento temático de uma obra. A autonomia de 
obras que resistem à popularização no mercado de certa forma se 
volta contra elas. A criação artística parte inevitavelmente do mundo 
empírico, não existe criação ex nihilo, mas a própria arte confere 
à obra uma autonomia que a afasta da realidade. Essa é a relação 
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da arte com o real: os elementos empíricos são reagrupados pelas 
leis formais da arte. Mesmo as vanguardas, que parecem ao burguês 
não terem nada com o real, são uma abstração da lei que impera na 
sociedade. A obra de Becket, por exemplo, por mais absurda que 
pareça, lida com uma realidade histórica altamente concreta: a abdi-
cação do sujeito, embora não demonstre qualquer engajamento de-
clarado, o que a enfraqueceria. As obras de Kafka e de Beckett, que 
não são consideradas “engajadas”, produzem um efeito tão aterrador 
que fazem obras engajadas parecerem brincadeiras. A arte nelas é 
algo intrínseco, orgânico, enquanto o engajamento declarado torna-
-se superficial. A insolubilidade dos textos de Kafka leva mais a uma 
mudança de atitude, de uma descrença no mundo, do que as obras 
declaradamente engajadas.

O efeito de obras de pintura e música que fogem à representa-
ção objetiva parece ter chegado à literatura, abscheulichem Sprach-
gebrauch Texte genannten160 (ADORNO, 2003a, p. 426). Segundo 
Adorno, são obras marcadas pela indiferença, degeneram insensi-
velmente em meros hobbies, repetições de fórmulas, padrões etc. 
Essas obras, para ele, provocam uma chamada ao engajamento. Os 
extremos se tocam: aqueles que cortam o último fio da comunica-
ção tornam-se presas da teoria da comunicação. Estruturas formais 
que desafiam o positivismo mentiroso podem facilmente escorregar 
para uma forma diferente de vacuidade, um jogo vazio de elemen-
tos. Não se pode traçar uma linha entre a negação decidida e a má 
positividade do sem-sentido. Obras de arte que tomam partido das 
vítimas da racionalidade estão elas mesmas implicadas no processo 
de racionalização, o qual atua como princípio organizador e unifi-
cador de toda obra de arte.

Na penúltima parte de seu texto, Adorno confronta as estéticas 
francesa e alemã. A concepção estética francesa, segundo ele, é do-

160 Trad. do autor: “conhecidas por um repelente jargão literário como textos”.
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minada pelo princípio da “arte pela arte”, aliada a tendências acadê-
micas e reacionárias. É o toque do decorativo agradável, que suscita 
a indignação de pensadores como Jean-Paul Sartre (1967, p. 35): 
On sait bien que l’art pur et l’art vide sont une même chose et que 
le purisme esthétique ne fut q’une brillante manœuvre défensive des 
bourgeois du siècle dernier, quei aimaient mieux se voir dénoncer 
comme philistins que comme exploiteurs.161 Na Alemanha, a tradi-
ção idealista coloca sob suspeita a falta de finalidade da arte (embora 
tenha sido um alemão, Emmanuel Kant, o primeiro a formulá-la). O 
problema talvez esteja no fato de que a face que a arte inútil mostra 
à sociedade é a do prazer sensual. Consoante Adorno, existe um tipo 
de racionalismo que devota ódio ao incompreensível, ódio ao prazer, 
ódio ao sexo. O prazer, o alto gozo constituem ideias intoleráveis 
para os moralistas. Mesmo Brecht, que não abria concessões de sua 
arte ao consumo, admitia que o prazer não pode ser ignorado no efei-
to estético total. O primado do objeto estético como pura refiguração 
não afasta o consumo, e assim a falsa harmonia entra de novo pela 
porta de trás. Lembrando que mesmo os crimes perpetrados pelos 
nazistas possuíam uma justificativa moral do ponto de vista deles, 
Adorno dá a entender que uma obra de arte não pode ser apenas puro 
prazer ou apenas puro compromisso: a dignidade de uma obra autô-
noma é sua estrutura inerente e não a totalidade de efeitos.

As obras engajadas se julgam nobres, e manipulam essa con-
dição, mas justificativas morais nem sempre salvam uma obra. Os 
que alardeiam ética e humanidade só esperam uma chance de per-
seguir os que sua moral condena, repetindo vulgaridades que se ou-
vem ou que se querem ouvir, dando a isso o nome de engagement, e 
tornando a mensagem uma acomodação ao mundo. A literatura que 
diz ajudar o homem e suas causas já começa por traí-lo. Por outro 

161 Trad. do autor: “Sabe-se bem que arte pura e arte vazia são uma mesma coisa e que o purismo 
estético foi apenas uma brilhante manobra defensiva dos burgueses do século anterior, que 
preferiam ser denunciados como filisteus a serem tachados de exploradores”.
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lado, a que se diz autônoma também degenera em ideologismo. A 
arte que, mesmo em sua oposição à sociedade, permanece parte dela, 
deve fechar seus olhos e ouvidos contra ela: essa arte não pode es-
capar da sombra da irracionalidade. Mas se busca a irracionalidade 
deliberadamente, ela falseia a maldição que paira sobre si, na busca 
de “efeitos” deliberados. A autonomia pura é má arte; a intenção é 
mediada pela forma; obras de arte são construções que criam uma 
vida própria. A ênfase em obras autônomas é de natureza sociopo-
lítica, como uma busca de saída inexistente. A falta de uma política 
verdadeira, o congelamento das relações históricas obriga o espírito 
a tomar um rumo em que ele não precise se acanalhar.

Hoje, todos os fenômenos culturais, mesmo os mais íntegros, 
estão ameaçados de sufoco pelo cultivo do kitsch. Mas como as ma-
nifestações políticas não conseguem se manifestar como uma voz 
de oposição eficaz, cabe às obras de arte suportar tacitamente a ina-
ção política. O senso político transferiu-se para as obras autônomas, 
principalmente para aquelas que parecem politicamente mortas, 
como a alegoria das armas de brinquedo em Kafka: impotência da 
sociedade, paralisação da política.

Adorno termina citando Paul Klee e seu Angelus Novus, de 
1920, o anjo da máquina, que não carrega nenhum emblema de carica-
tura ou engajamento, mas voa para longe de ambos. Os olhos enigmáti-
cos do anjo da máquina forçam o espectador a tentar decidir se ele está 
anunciando a culminância do desastre ou a salvação escondida nele 
próprio. Os sentimentos de paralisação e de impotência da sociedade 
e da política com os quais Theodor Adorno termina seu texto remetem 
inevitavelmente ao mais do que conhecido texto de Walter Benjamin 
(1994, p. 226) sobre o quadro Angelus Novus de Paul Klee, de 1920:

“Minhas asas estão prontas para o voo,
Se eu pudesse, retrocederia
Pois seria menos feliz
Se permanecesse imerso no tempo vivo.”
Gerard Scholem, Saudação do anjo
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Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Repre-
senta um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara 
fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas 
asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está 
dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de aconteci-
mentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se 
para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade 
sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não 
pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para 
o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas 
cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.

Para Adorno, o anjo de Klee não é engajado, mas é carregado 
de sugestões. Walter Benjamin, no texto acima, faz esse anjo falar, ex-
plorando uma possibilidade pessimista em relação à história, ao pro-
gresso, ao próprio humanismo. É evidente que Adorno compartilha 
desse pessimismo, afirmando que nenhum fenômeno cultural, ainda 
que seja um “modelo de integridade”, pode contribuir para mudar o 
panorama, correndo ainda o risco de ser sufocado pelo palavrório da 
cultura comercial. Resta à arte suportar em silêncio o que é interdito à 
política, tomando um rumo em que o espírito não precise se acanalhar.

O autor ainda contemporiza a visão do anjo de Klee colocan-
do-o entre as perspectivas opostas de salvação e perdição. Mas afinal 
opta pela desgraça consumada: Er ist aber, nach dem Wort Walter 
Benjamins, der das Blatt besaß, der Engel, der nicht gibt sondern 
nimmt162 (ADORNO, 2003a, p. 430).

162 Trad. do autor: “Mas, como Walter Benjamin, que possuía o desenho, disse, ele é o anjo que 
não dá, mas toma”.
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REFLEXÕES SOBRE O PÓS-MODERNISMO

O termo Pós-modernismo soa estranho, porque parece con-
ter uma oposição declarada ao Modernismo, seja sua supressão, seja 
sua superação. O termo pode ser considerado ainda semanticamente 
instável, nada consensual entre os estudiosos. Entretanto, essa pare-
ce ser a expressão que cada vez mais se firma nos meios intelectu-
ais com referência a essa época que abrange difusamente a segunda 
metade do século XX e o início do século XXI. Ihab Hassan, em seu 
livro The dismemberment of Orpheus, propõe um termo no mínimo 
insólito: Age of Indetermanence, uma combinação de intederminacy 
e imanence (em português seria algo do tipo Era da Indetermanên-
cia, híbrido de indeterminação e imanência).

Uma dificuldade adicional ao termo é o fato de que o Mo-
dernismo e o Pós-modernismo não apresentam fronteiras entre si. 
Segundo Ihab Hassan (1982, p. 264), “history is a palimpsest, and 
culture is permeable to time past, time present, and time future”.163 
Podemos considerar então que não há fronteiras diacrônicas entre os 
estilos, mas traços que se apagam, usos que se afirmam, novidades 

163 Trad. do autor: “a história é um palimpsesto, e a cultura é permeável ao tempo passado, 
presente e futuro”.
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que se apresentam, num processo de interpenetração de característi-
cas que oscilam entre a continuidade e a descontinuidade, a sincro-
nia e a diacronia, ambas complementares e parciais simultaneamen-
te. Apolo e Dioniso parecem lutar por seu espaço, que não se recusa 
a nenhum dos dois, e ao mesmo tempo recusa a ambos: harmonia e 
desequilíbrio, simetria e descentramento, unidade e ruptura, filiação 
e transgressão parecem acotovelar-se nesse panorama, que não cede 
francamente o terreno a uma perspectiva hegemônica.

Na literatura, redescobrimos constantemente obras precur-
soras do Pós-modernismo, como as de Sade, Rimbaud, Proust, 
Mallarm é, Hölderlin, Kafka, Beckett, Faulkner, Joyce, Borges. No 
Brasil, é surpreendente a “pós-modernidade” de Machado de As-
sis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, para não falar de certos 
textos de Drummond e Quintana, por exemplo. Na literatura portu-
guesa, a obra de Fernando Pessoa, para citar apenas o maior ícone 
do Modernismo luso, apresenta traços frequentemente atribuídos ao 
Pós-modernismo. Algumas dessas obras são normalmente caracteri-
zadas como modernistas, e algumas mesmo como pré-modernas, o 
que contribui para a instabilidade da expressão “Pós-modernismo”.

Não podemos, por conseguinte, definir Pós-modernismo, 
não podemos estabelecer seus limites, não podemos assegurar seus 
traços dominantes. Podemos, entretanto, falar sobre essa instabi-
lidade, esse deslizamento, em que o significante abalado ressoa 
a própria hesitação do período artístico, que não se assenta sobre 
sólidas fundações.

Esse cenário de inquietação parece estar associado a uma 
descrença quase que generalizada no rumo que a história tomou, 
e essa visão crítica da situação da pós-modernidade deve muito 
ao chamado “pós-estruturalismo”, que questiona de maneira geral 
as utopias da modernidade. Não obstante, críticos marxistas, de 
formas diferentes, ainda insistem no desejo de ver construída uma 
nova linha de esperança, que possibilite a existência de um mundo 
sem sociedades de classes.
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Entre aqueles que ainda asseveram sua crença na moderni-
dade, distingue-se Jürgen Habermas, herdeiro do pensamento de 
Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor Adorno, com a dife-
rença de que Habermas procurou amenizar o pessimismo dos mes-
tres relacionado à associação entre o racionalismo e a dominação, 
ou seja, a razão instrumental. Ele professa a crença em um sujeito 
coletivo (universal) que busca sua emancipação comum por meio 
de jogos de linguagens, o diálogo racional, a interação social, isto 
é, a razão comunicativa, cuja legitimação se dá por sua contribui-
ção para essa emancipação.

Marshall Bermann, ao seu turno, reivindica uma volta ao espí-
rito do racionalismo do século XIX para que se criem as condições 
para a revolução em uma visão clássica da modernidade. Numa ati-
tude perenialista, Bermann não estabelece diferenças conjunturais 
entre a época atual e a chamada modernidade, e julga ser possível 
resgatar as “virtudes” do iluminismo para restaurar o sentido do mo-
vimento moderno.

Perry Anderson refere-se ao “modernismo” como uma cul-
tura que enterra o velho e não possibilita o nascimento do novo; 
assim, a revolução deveria acabar com essa cultura, propiciando 
“uma diversidade fundada numa pluralidade e complexidade muito 
maiores de modos de vida possíveis que qualquer comunidade de 
iguais, não mais dividida em classes, raças ou gênero, iria criar” 
(ANDERSON, 1986, p. 15).

Ainda na linha do pensamento marxista, Frederic Jameson de-
fende uma arte política cuja ação se desenvolva no “espaço mundial 
do capital multinacional”, buscando uma nova forma de representá-
-lo, o que o pensador chama de “estética do mapeamento cognitivo”, 
para que se recupere a capacidade de agir e lutar, a qual se encontra 
atualmente anulada pela confusão geral a que se dá o nome de pós-
-modernismo.

Opondo-se à visão marxista, Jean-François Lyotard, em seu li-
vro La condition postmoderne, critica o pensamento de tendência ha-
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bermasiana, estabelecendo limites entre o moderno e o pós-moderno: 
no primeiro caso, prevalecem as metanarrativas, ou quaisquer discur-
sos que pretendem legitimar a ciência que defendem, como a dialética 
do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racio-
nal ou trabalhador, a criação da riqueza; no segundo caso, predomina 
a incredulidade quanto à possibilidade de emancipação filosófica ou 
política, o desmascaramento da pretensão de legitimidade da ciência.

Outros pensadores, antes e depois de Lyotard, confirmam es-
sas tendências à desconfiança na metafísica ocidental. Entre eles, 
contam-se os “pós-estruturalistas” e “descontrutores” franceses, 
cujas ideias foram acolhidas e divulgadas pelos norte-americanos, 
ganhando assim notabilidade mundial.

Incluem-se, entre eles, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gil-
les Deleuze e Roland Barthes. Foucault denunciou a razão como 
forma de domínio, e, na abordagem literária, defendeu a ideia de que 
ela é estranha à história, de que “sua dispersão não se deve à sucessão 
do tempo, nem à correria noturna, mas à explosão, ao fulgor, à tem-
pestade imóvel do meio dia” (MACHADO, 2000, p. 174). Deleuze 
reviu o pensamento dialético a partir de Nietzsche, concentrando-se 
na diferença e no devir. Esse pensamento pós-estruturalista como 
um todo tem em seu bojo, de maneira geral, o questionamento do 
discurso metafísico ocidental, com seus pressupostos idealistas, bi-
nários, logo-etnocêntricos. E a história comparece nessas formula-
ções como um saber linguístico linear, contínuo, teleológico.

Para os críticos pós-estruturalistas, portanto, a história perde 
seu caráter destinal, ou seja, não se orienta para um fim totalizador, 
para um ponto de chegada dos esforços do ser humano, conforme 
concebido racionalmente pela tradição metafísica. O presente deixa, 
assim, de ser o lugar privilegiado no tempo, para se tomar o espaço 
de produção do conhecimento, que engloba os diversos discursos e 
formas de poder de determinada época.

Em The dismemberment of Orpheus, Ihab Hassan propõe uma 
espécie de tabela em que figuram traços “modernos” à esquerda e suas 
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antíteses à direita. Um questionamento que se faz inicialmente a esse 
tipo de quadro é obviamente seu binarismo declarado, que parece de 
antemão ser uma atitude anti-pós-moderna. Além disso, o confronto 
de opostos compromete de maneira racional o que deseja ser mantido 
na obscuridade; há ainda, contra o quadro, o evidente juízo de valor 
que ele parece estabelecer entre os traços antitéticos, em favor dos 
elementos à direita. Entretanto, a enumeração racionalista dos opostos 
não deixa de ser interessante, e até sedutora, no sentido de que não é 
necessário acreditar nela, mas pode-se usá-la como instrumento de re-
flexão para se pensar o Pós-modernismo e a época contemporânea, em 
toda sua complexidade. Transcrevemos abaixo a controvertida tabela, 
conforme aparece no livro de Ihab Hassan (1982, p. 267-268):

Modernism Postmodernism
Romanticism/Symbolism Pataphysics/Dadaism

Form (conjunctive, closed) Antiform (disjunctive, open)
Purpose Play
Design Chance

Hierarchy Anarchy
Mastery/Logos Exhaustion/Silence

Art Object/Finished work Process/Perfomance/Happening
Distance Participation

Creation/Totalization Decreation/Deconstrution
Synthesis Antithesis
Presence Absence
Centering Dispersal

Genre/Boundary Text/Intertext
Semantics Rethoric
Paradigm Syntagm
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Hypotaxis Parataxis
Metaphor Methonimy
Selection Combination

Root/Depth Rhizome/Surface
Interpretation/Reading Against Interpretation/Misreading

Signified Signifier
Lisible (Readerly) Scriptible (Writerly)

Narrative/ Grande histoire Anti-narrative/ Petite histoire
Master Code Idiolect

Sympton Desire
Type Mutant

Genital/Phallic Polymorphous/Androgynous
Paranoia Schizophrenia

Origin/Cause Difference-Differance/Trace
God The Father The Holy Ghost

Metaphysics Irony
Determinacy Indeterminacy

Transcendence Immanence

Hassan propõe três modos de mudanças na arte nos últimos cem 
anos: as vanguardas, o moderno e o pós-moderno, tendo como ponto 
de sustentação a ideia de que a literatura tende ao silêncio, de Sade a 
B eckett, e que esse silêncio se acentua em direção ao pós-moderno. O 
que ele chama “literatura do silêncio” parece ser uma tendência descons-
trucionista, paratática, esquiva ao significado, em oposição ao que seria o 
hierático, hipotático, significativo do Modernismo. As vanguardas, para 
ele, foram as grandes agitações que abalaram as artes e a cultura nas duas 
primeiras décadas do século XX, que assombraram a burguesia com sua 
anarquia, irreverência, espírito transgressor. Para Hassan, essas vanguar-
das tiveram sua bravura e brio iniciais substituídos por uma memória 
histórica; o Modernismo, entretanto, foi mais estável, hierático; o P  ós-
modernismo, enfim, tende novamente à desestabilização, embora não 
tão explicitamente contestadora como as vanguardas haviam sido.
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Uma indagação que se faz à primeira vista é se o Modernismo 
é assim tão estável e hierático, ou se nossa determinação em definir o 
Pós-modernismo não esteja construindo um outro Modernismo que 
torne possíveis as antíteses e antagonismos em relação à contempo-
raneidade. O pós-moderno, assim, passaria pela desconstrução do 
moderno, o qual, por sua vez, para ser desconstruído, precisa apre-
sentar uma matéria sólida e homogênea, o que não nos parece fazer 
justiça ao movimento modernista.

O próprio autor da tabela adverte que as ideias relacionadas 
pertencem a muitos campos do saber (retórica, linguística, teoria lite-
rária, filosofia, antropologia, psicanálise, ciência política, teologia) e 
que as relações opositivas são inseguras, equívocas em muitos casos:

For differences shift, defer, even collapse; concepts in any one 
vertical column are not all equivalent; and invertions and excep-
tions, in both modernism and postmodernism, abound. Still, I 
would submit that rubrics in the right column point to the post-
modern tendency, the tendency to indetermanence, and so may 
bring us closer to its historical and theoretical definition164 
(HASSAN, 1982, p. 269).

Refletindo sobre o quadro apresentado acima, talvez fique 
mais didático pensarmos nos termos à esquerda não como elementos 
determinantes da estética modernista, mas, em grande parte, como 
traços ligados a um grande pensamento, a uma monumental maneira 
de ver a cultura do ser humano, que poderíamos chamar “pensa-
mento metafísico ocidental”, o qual pode ser definido de maneira 
geral como um pensamento humanista, racionalista, totalizante, te-
leológico, contínuo e evolutivo. Em seu ceticismo desconstrutor, o 

164 Trad. do autor: “Porque as diferenças mudam, procrastinam, até mesmo desfalecem; os con-
ceitos em qualquer das colunas verticais não são equivalentes; e as inversões e as exceções, 
tanto no Modernismo quanto no Pós-modernismo, abundam. Ainda assim, sustento que as 
rubricas na coluna da direita apontam para uma tendência pós-moderna, a tendência à inde-
termanência, trazendo-nos assim mais próximos de sua definição teórica e histórica”.



98

pensamento pós-moderno tenderia à antítese das formas alinhadas à 
esquerda.

Assim, seria menos penoso tentar compreender certas opo-
sições, como Criação/Totalização x Descriação/Desconstrução. O 
pensamento pós-moderno, a se refletir nessas antíteses, recusaria a 
postura totalizante e criativa da iluminação, lançando-lhe um olhar 
de desconfiança e dúvida. Ao pensarmos nas duas setas que encabe-
çam as colunas da esquerda e da direita do quadro, vem à mente uma 
espécie de linha do tempo. A vertical pressupõe um tempo contínuo, 
diacrônico, teleológico, característico de uma concepção herdeira do 
Iluminismo, enquanto a horizontal veicula a ideia de sincronismo, 
de relações simultâneas, de descontinuidade.

De qualquer maneira, não se pode pensar no quadro de 
H assan como uma proposta irrefletida ou precipitada. O próprio 
autor apresenta seu esquema com uma pergunta que pressupõe 
respostas inseguras, e anuncia suas oposições como um come-
ço: “Can we distinguish postmodernism further? Perhaps certain 
schematic differences from modernism will provide a start”165 
(HASSAN, 1982, p. 267). Enfim, não se pode negar que os termos 
das oposições sugeridas pelo autor são extremamente sedutores e 
oportunos, por constituírem nomes que designam conceitos ain-
da em formação e discussão, muitos deles ainda com um cará-
ter deslizante e instável, mas sem dúvida todos eles fazem parte 
hoje do vocabulário de quem lida com esse fenômeno imenso e 
ainda inexplicável que é o diálogo entre o Modernismo e o Pós-
-modernismo. É irrecusável debruçarmo-nos sobre essas antíteses 
e comentá-las, ainda que de forma sucinta e incompleta:

165 Trad. do autor: “Pode-se distinguir o Pós-modernismo mais além? Talvez certas diferenças 
esquemáticas possam nos fornecer um início”.
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Romantismo/Simbolismo x Patafísica/Dadaísmo

O autor aponta o Romantismo e o Simbolismo como “stable, 
aloof, hieratic” (estáveis, indiferentes, hieráticos), o que surpreende, 
principalmente no tocante à indiferença em sua atribuição ao Ro-
mantismo. Na coluna do Pós-modernismo, a Patafísica é a ciência 
das soluções imaginárias, do particular e das leis que governam as 
exceções, teorizada por Alfred Jarry no início do século XX; em 
resumo, a Patafísica é a ciência do “nonsense”, da absoluta futilida-
de do pensamento. O Dadaísmo, uma das vanguardas estéticas do 
início do século passado, proposta por Tristán Tzara, tem tendências 
anárquicas e desconstrutoras.

Forma (conjuntiva, fechada) x Antiforma (disjuntiva, aberta)

Essa é uma dicotomia questionável, mas leva à reflexão. É 
inegável que a forma fechada começa a ser escancarada no Moder-
nismo (e já havia começado a ser aberta no Romantismo). Sem dú-
vida a forma contemporânea tende à abertura, à dispersão, à indeter-
minação de gênero, à disjunção, ou desunião, separação.

Objetivo x Jogo

Neste par opositivo, há a noção de que o Modernismo tem um 
objetivo, suas ações visam a uma finalidade, o que remete à ideia 
de projeto, de intenção, enquanto no Pós-modernismo predomina o 
acaso, a ausência de propósitos.

Projeto x Acaso

Essa antítese repete a tendência de dispersão comentada nos 
dois itens anteriores, em oposição ao controle predominante na es-
tética iluminista.
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Hierarquia x Anarquia

De um lado, o autor propõe estruturas centradas com funções 
bem definidas; de outro, descentramento, descontrole.

Domínio/Logos x Exaustão/Silêncio

Domínio, saber, centramento são termos racionalistas, que 
aqui se opõem a exaustão e silêncio, incapacidade de dizer e 
impossibilidade de deixar de falar. É curioso observar em alguns 
pensadores, como Giorgio Agamben (Estâncias) e Edgar Morin 
(Amor poesia sabedoria), uma atitude de desconstrução do ter-
mo logos, que para os gregos, segundo eles, não significava exa-
tamente a razão em que a tradição iluminista nos quer fazer crer.

Objeto de arte/Obra acabada x Processo/Perfomance/Happening

A noção de obra acabada, finalizada, vai cedendo espaço à 
noção de processo, de inacabamento, de acontecimento.

Distância x Participação

Distância e participação são também termos excessivamente 
genéricos para uma definição precisa. Pode-se relacioná-los às no-
ções comentadas abaixo de transcendência e imanência. A distância 
sugere significados mais ou menos prontos a transcenderem do sig-
nificante, enquanto a participação evoca a ideia de que os sentidos 
estão próximos ao significante, não mais pertencem a uma verdade 
metafísica discursiva.

Criação/Totalização x Descriação/Desconstrução

Os pares confrontados criação/totalização e descriação/des-
construção remetem à concepção derridiana de que o discurso oci-
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dental reduz a estrutura a um centro de apoio fixo, organizador, um 
jogo fundado na segurança, na contenção da angústia, com origem 
e fim. Derrida evoca Nietzsche, Freud e Heidegger para denunciar 
o signo viciado, provocando um abalo na metafísica da presença 
ao propor o abandono do centro e a renúncia ao discurso científico 
e filosófico racionalizante. Esse pensamento ficou conhecido como 
desconstrucionismo ou desconstrutivismo.

Síntese x Antítese

As ideias de síntese e antítese parecem remeter-nos à noção de 
dialética, que tem grande prestígio no pensamento racionalista-ilu-
minista. A dialética, em sua trindade mágica tese-antítese-síntese, 
tende a conduzir os sistemas ao equilíbrio, à harmonia. Pode-se pen-
sar na antítese desconstrucionista como uma oposição pura e trans-
cendente, sem teleologia confortante.

Presença x Ausência

Essa antinomia também parece se relacionar às formulações de 
Derrida. A chamada metafísica da presença parte do princípio de que 
o signo traz consigo certas determinações que constituirão as verda-
des dos discursos, dada a natureza da linguagem dentro do sistema 
iluminista, que induz à visão do signo como presença, numa redução 
metafísica do significar, que aprisiona a presença do significado. O 
desejo do acesso imediato ao significado faz com que se construa 
uma metafísica acerca do privilégio da presença sobre a ausência. 
Para Derrida, o signo não é presença, o objeto não está no signo, é 
apenas um rastro, para além do qual não existe origem possível.

Centração x Dispersão

Essa oposição já está comentada em vários outros pares deste 
esquema, como objetivo e jogo; projeto e acaso; hierarquia e anar-
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quia; domínio e exaustão, acabamento e performance; totalização e 
desconstrução.

Gênero/fronteira x texto/intertexto.

No primeiro caso, as classificações e as fronteiras estabelecem 
limites convencionais para as noções de gêneros literários; no segundo, 
a sugestão de um diálogo infinito e desierarquizado entre os textos. O 
conceito de intertextualidade, particularmente, desempenha um papel 
fundamental nas concepções de texto ligadas ao pensamento pós-es-
truturalista, embora tenha sido largamente utilizado por críticos tradi-
cionais, clássicos, e mesmo estruturalistas, como Genette e Riffaterre, 
o que reafirma a condição de instabilidade dos conceitos “pós-moder-
nos”. A definição clássica de intertexto é dada por Julia Kristeva, a 
quem se atribui a utilização primeira do termo: “todo texto se constrói 
como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de 
um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64). Em outro texto, a psicana-
lista búlgara sugere o descontrole do intertexto na perspectiva do leitor:

It can be at once a melancholic moment of crisis, a loss of 
voice and meaning, a void and displaced origin, and a rebellious 
conquest of a new polymorphous expression against any 
unproductive identity or totalitarian linearity. Intertextuality is 
a way of placing us, readers, not only in front of a more or less 
complicated and interwoven structure (the first meaning of 
“texture”), but also within an on-going process of signifying 
that goes all its way back to the semiotic plurality, under 
several layers of the significant166 (KRISTEVA, 2002, p. 3).

166 Trad. do autor: “Ela pode ser ao mesmo tempo um melancólico momento de crise, a perda 
da voz e do significado, uma origem vazia e deslocada, e a conquista rebelde de uma nova ex-
pressão polimorfa contra qualquer identidade improdutiva ou linearidade totalitária. A inter-
textualidade é a maneira de nos colocar, a nós leitores, não apenas diante de uma estrutura 
mais ou menos complicada e entretecida, ou entrelaçada (o sentido original de “textura”), 
mas também dentro de um processo contínuo de significação, que se volta totalmente à plu-
ralidade semiótica, sob várias camadas do significante”. 
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Temos aí então a sugestão de que o texto – e o intertexto – 
dialogam para produzir um não dito, ou interdito, uma espécie de 
neurose escritural, um deslocamento constante de possibilidades, uma 
subversão da linearidade, tudo isso a serviço de “um processo contínuo 
de significação” em ebulição entre as diversas camadas de significantes 
em sua pluralidade semiótica: “As a neurotic person on the couch, the 
poetic text is full of unspoken words, dual signs, nonsenses that force 
the analyst-reader to follow the truth of a singularity”167 (KRISTEVA, 
2002, p. 8). Para a psicanalista búlgara, o que pode parecer um aspecto 
frágil do texto, “sua perda de significado, unidade titubeante ou 
hesitante, percepção negativa”, acaba por tornar-se sua grande força, 
sua riqueza maior, ao abrir possibilidades infinitas evocadas pelo 
intertexto, como um sortilégio que o texto literário coloca diante do 
leitor, que é forçado a se afastar de sua necessidade de completude, de 
totalidade, fazendo aflorar o que ela chama “fratura de subjetividade”. 
Mediante esse processo, a referencialidade estereotipada é suspensa 
pelo olhar que se lança ao texto, ao poema, como a um enigma, que 
elimina nossa receptividade passiva. Como afirma Kristeva: “O 
enigma é subjetivo”. Temos então aí a ideia de “processo semiótico”, 
que coloca o texto como um cruzamento de sistemas simbólicos, 
como ocorre com o discurso da loucura.

Semântica x Retórica.

A semântica conduz à noção de significação, à hermenêutica 
dos sentidos. Quanto à retórica, não se pode pensar numa retórica 
clássica, mas, como sugere Hassan, numa “rhetoric of irony, rupture, 
silence”168 (HASSAN, 1982, p. 269), isto é, uma retórica do signi-

167 Trad. do autor: “Como uma pessoa neurótica no divã, o texto poético está cheio de palavras 
não pronunciadas, signos ambíguos, contrassensos que forçam o analista-leitor a seguir a 
verdade da singularidade”.

168 Trad. do autor: “retórica de ironia, ruptura, silêncio”.
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ficante, da indeterminação dos sentidos. Para Paul de Man, retórica 
e literatura se identificam na pós-modernidade, como uma força que 
“radically suspends logic and opens up vertiginous possibilities of 
referential aberration”169 (HASSAN, 1982, p. 270).

Paradigma x Sintagma

Segundo as noções da linguística atribuída a Saussure, a colo-
cação das palavras em sentenças envolve o que se chama eixo sintag-
mático (combinatório) da língua; a seleção de certas palavras em um 
conjunto de palavras possíveis envolve o que se chama eixo paradig-
mático (seleção) da linguagem. Qualquer peça de linguagem (fala) é 
produzida por processos de combinação ao longo do eixo sintagmático 
e de seleção ao longo do eixo paradigmático. A oposição estabelecida 
por Hassan parece atribuir ao Modernismo um maior interesse pelo 
significado (eixo paradigmático, seleção), enquanto o Pós-modernismo 
estaria mais ligado ao significante (eixo sintagmático, combinação).

Hipotaxe x Parataxe

Esses são termos ligados à linguística, e referem-se à coesão 
entre os termos da frase. Na estrutura hipotática, os núcleos signi-
ficativos são ligados por articuladores lógicos que propiciam coe-
rência e centramento ao discurso; na paratática, a ausência desses 
articuladores torna o sistema instável, indeterminado, descentrado.

Metáfora x Metonímia

A linguística dita saussuriana estabelece uma associação en-
tre a metáfora e as relações paradigmáticas, de um lado, e a meto-

169 Trad. do autor: “radicalmente suspende a lógica e abre vertiginosas possibilidades de aberra-
ções referenciais”.
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nímia e as relações sintagmáticas, de outro. A metáfora pressupõe 
uma associação por similaridade de sentido, ainda que envolvendo 
realidades completamente diferentes, enquanto a metonímia atua no 
eixo sintagmático, baseando-se numa relação de contiguidade. Con-
siderando as múltiplas possibilidades que o conceito de metáfora ad-
quiriu no decorrer dos tempos, principalmente, torna-se complicado 
atribuir com segurança ao Modernismo ou ao Pós-Modernismo a 
predominância desta ou daquela atitude, mas o par opositivo é inte-
ressante para se pensarem os próprios desdobramentos da metáfora 
e da metonímia no pensamento contemporâneo.

Seleção x Combinação

Seleção e combinação referem-se, respectivamente ao eixo 
paradigmático e ao eixo sintagmático, o que remete às considerações 
feitas sobre o par Paradigma x Sintagma.

Raiz/Profundidade x Rizoma/Superfície
 
Os conceitos de raiz e rizoma são emprestados de Deleuze e 

Guattari, que os propõem como considerações topológicas das con-
dições discursivas. A raiz estaria ligada à noção de discurso totalitá-
rio e totalizante, disciplinador, afirmativo e binário; o sistema pres-
supõe um eixo central, uma sustentação vigorosa que possibilitaria a 
ramificação, a continuidade, a partição do mundo em ramos binários 
e dicotômicos: loucos e normais, dominadores e dominados, bem e 
mal, certo e errado etc. O rizoma estaria relacionado às multiplicida-
des, aos deslizamentos, aos devires; pressupõe um sistema de múlti-
plas conexões, em constante fluxo de desterritorialização e reterrito-
rialização. É, portanto, um sistema em transformação, que privilegia 
os meios, os intervalos, os processos.
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Interpretação/Leitura x Contra a interpretação/Desleitura

De um lado, a leitura e a interpretação atuam como produtoras de 
sentido, de significado ligado a uma intenção, a um referente, constituin-
do um procedimento hermenêutico. De outro, a busca da palavra antes 
de seu uso, em sua pureza, como produtora de imagem e de silêncio.

Significado x Significante

A busca do significado equivale à produção de sentidos; a 
atenção ao significante é o cuidado com o silêncio, com o vazio (v. 
seleção x combinação, paradigma x sintagma).

Lisible x scriptible

Lisível e escriptível são termos tomados a Roland Barthes, e 
referem-se à condição de certos textos. Textos lisíveis são aqueles 
que apresentam uma estrutura bem determinada, e que propiciam 
interpretações e conclusões mais ou menos seguras. Textos escriptí-
veis independem de uma linguagem consequente, e violam as con-
venções do pacto ficcional para produzir sentidos que não conduzem 
a um desenlace ou a uma conclusão autorizada.

Narrativa/ Grande histoire x Anti-narrativa/ Petite histoire

Os termos “narrativa” e grande histoire lembram as meta-
narrativas, ou os grandes discursos destinados a sustentar os siste-
mas que defendem, conforme denuncia Lyotard em La condition 
p ostmoderne, como o discurso científico, a hermenêutica do sentido, 
a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, a criação da rique-
za; no segundo caso, predomina a incredulidade quanto à possibili-
dade de emancipação filosófica ou política, o desmascaramento da 
pretensão de legitimidade da ciência, a incerteza diante dos sistemas.
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Código Padrão x Idioleto

O código linguístico também passa por um questionamento: 
contra a hegemonia de determinados códigos (a língua padrão, a 
linguagem “correta”), aparecem outras linguagens anteriormente de 
pouco prestígio. Na literatura, é interessante lembrar a ideia de Mar-
cel Proust, de que todo grande escritor inventa uma espécie de língua 
estrangeira. Lembremo-nos de Machado, Guimarães Rosa, Clarice 
Lispector, Arnaldo Antunes, Maria Gabriela Llansol, Herberto Hel-
der, Lobo Antunes.

Sintoma x Desejo

Sintoma e desejo são termos não antitéticos, suficientemente 
amplos para gerar pouca determinação. Pode-se pensar, de um lado, 
na literatura modernista como indício de um estado, de mudanças 
externas ainda não aparentes; e na escritura pós-moderna como um 
anseio, um impulso não enquadrado em sistemas de causalidade.

Tipo x mutante

Tipo remete a convenções, classificações; mutante remete a 
deslizamento, errância, metamorfose.

Genital/Fálico x Polimorfo/Andrógino

Genital e fálico são emblemas de um sistema masculino. Po-
limorfo e andrógino remetem à noção de ambiguidade, de enigma 
sem solução.

Paranoia x Esquizofrenia

Paranoia: ideias progressivas de perseguição, reivindicação 
e grandeza. Esquizofrenia: partição, separação, perda da noção 
de realidade.
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Origem/Causa x Différence-Différance/Traço

O pensamento racionalista-iluminista opera por causa e efei-
to, a partir da noção de origem, de onde se parte, para onde se quer 
chegar. As noções de différence e différance, termos homófonos, são 
criações de Derrida. Em francês, o verbo différer significa simulta-
neamente “adiar” e “diferenciar”, ações que estão na base do ato de 
significar fora da metafísica da presença. As duas palavras são pro-
nunciadas da mesma forma, mas escritas de maneira diferente, o que 
questiona a tradicional prevalência da fala sobre a escrita, e o fato de 
que esta seria uma espécie de “imagem” daquela.

Deus, o Pai x Espírito Santo

Aqui, as noções de Deus, de Pai, de um ser masculino pode-
roso que preside as relações, é confrontado com a noção de um ser 
ambíguo, difuso.

Metafísica x Ironia

A metafísica aqui corresponde a um conjunto de saberes consi-
derados inquestionáveis da tradição racionalista e iluminista. Talvez 
sua oposição mais pertinente fosse “desconstrução”, e não “ironia”. 
No caso, pode-se considerar a noção de ironia como um questiona-
mento da metafísica. Frederic Jameson, em contrapartida, defende 
que a ironia esteja mais ligada a uma atitude modernista, de ques-
tionamento mais frontal aos sistemas, enquando o Pós-modernismo 
seria mais afeito ao pastiche. Como sempre, as noções deslizam.

Determinação x Indeterminação

Nessa oposição, o primeiro termo parece deslizar sutilmen-
te para o segundo em seu percurso em direção à literatura pós-mo-
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derna. Hassan coloca como correlatos de indeterminação os termos 
seguintes: ambiguidade, descontinuidade, heterodoxia, pluralismo, 
acaso, revolta, perversão, deformação. O termo deformação ele des-
dobra em vários outros de mesmo campo semântico: descriação, 
desintegração, desconstrução, descentramento, deslocamento, dife-
rença, descontinuidade, disjunção, desaparecimento, decomposição, 
desdefinição, desmistificação, destotalização, deslegitimação.

Transcendência x Imanência

 As noções de transcendência e imanência suscitam uma sé-
rie de possibilidades, que resumiremos aqui na forma de construir e 
ler os textos. A transcendência normalmente se vincula a um tipo de 
escrita e leitura em que os símbolos e imagens são de certa maneira 
pré-determinados, isto é, o significado e a compreensão transcen-
dem a escrita em direção a um objeto preestabelecido. A imanência 
pressupõe que os símbolos vão sendo reconstruídos e ressignificados 
dentro do próprio texto literário, em sua interação com o leitor. Essa 
é uma concepção de símbolo tipicamente blanchotiana.

Uma vez comentadas as oposições, vamos tentar reconsti-
tuir sucintamente algumas pegadas dos desdobramentos dessas 
ideias e conceitos.

O processo de questionamento dos valores discursivos ilumi-
nistas têm seus fundamentos nas ideias de Nietzsche (1844-1900) 
sobre a cultura, a arte, a sociedade, a história. Segundo ele, o passa-
do não tem mais o que nos dizer, tornando-se mais um fardo do que 
propriamente um acervo de ensinamentos. Na famosa e radical de-
cretação da morte de Deus, o pensador anuncia a morte das verdades 
do pensamento metafísico de fundamentação iluminista.

O pensamento nietzschiano, por sua vez, teve seus des-
dobramentos na pós-modernidade, pelas mãos, por exemplo, de 
H eidegger, Blanchot, Levinas, Foucault, Derrida, Deleuze, Barthes, 
que propuseram uma nova maneira de se pensar a arte, além de suas 
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estruturas pretensamente estáveis, de domínio dialético, a partir da 
precariedade dos fundamentos e determinações, disseminando-se na 
ideia de errância, de dispersão, de insuficiência do pensamento ra-
cional. Como então essa estética do estranhamento pode produzir o 
belo da arte, despertar a sensibilidade das palavras, desfazendo-se 
dos conceitos herdados da história?

A metafísica ocidental caracteriza-se pelo desprezo ao outro, 
ao diferente, à multiplicidade. Tudo o que ameaça a determinação 
deve ser excluído. A ambivalência é sinônimo de desorganização; 
colocar ordem na desordem é excluir. Algumas das propostas pós-
-modernas procuram fugir dessa estética da exclusão, da delimitação, 
levando-nos a pensar nessa arte do infinito, que se exerce no espaço 
do ambíguo e do enigmático, rumo à exterioridade da linha histórica.

A obra contemporânea recusa revelar a verdade que garante o 
desfecho; ao contrário, parece manter a obscuridade do incomunicável, 
do silêncio que lhe é próprio. Sem a facilidade de classificar as obras 
em termos de gênero, estilo, cultura, devemos tratar a arte de outra 
maneira. Para Blanchot, a literatura deve ser pensada em termos de 
uma busca de sua origem; ainda que impossível, essa busca tem que 
ser empreendida. São várias as expressões utilizadas por ele para 
tentar designar esse momento original: “murmure”, “bruissement 
anonyme”, “parole errante”, “le dehors” etc.170

No caso da poesia, por exemplo, a palavra empreende um mo-
vimento paradoxal de tentar ser ao mesmo tempo som e sentido, ma-
terialidade e significação. A linguagem literária, em geral, sofre uma 
constante tensão entre a projeção ao futuro e a busca do momento 
que a precede.

Assim como o ser humano não pode satisfazer seu desejo de 
ter completa consciência da morte, da mesma forma, a angústia da 
linguagem advém de que ela evoca sem cessar sua morte, sem poder 

170 Trad. do autor: “murmúrio”, “ruído anônimo”, “palavra errante”, “o fora” etc.
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morrer jamais. Não poder morrer é recusar a possibilidade de fim, e a 
noção de fim está ligada ao pensamento iluminista. Segundo Blanchot,

Nous découvrons qu’il y eut un temps sans histoire, auquel ne 
convient pas la terminologie propre aux temps historiques, 
termes et notions que nous connaissons bien: liberté, choix, per-
sonne, conscience, verité et originalité, d’une maniere général 
l’État comme affirmation de la structure politique171 (BLAN-
CHOT, 1969, p. 396).

Para Blanchot, o começo da história teria sido o fim dos tem-
pos mítico-heroicos, das narrativas homéricas, que falam de deuses 
movidos por querelas, tempos que de alguma maneira penetraram 
pela história adentro, ou como identificação ou como oposição. 
“L’homme historique préserve le mythe et se préserve contre lui”172 
(BLANCHOT, 1969, p. 398). Esse homem histórico tenta construir 
e preservar a lógica racional do mundo:

Ainsi chez Hegel, ainsi chez Marx: chez le premier, c’est le dé-
veloppement du savoir absolu, l’accomplissement du discours 
cohérent; chez le second, l’avenement de la société sans classe, 
dans cet état final ou il n’y aura plus de puissance proprement 
politique173 (BLANCHOT, 1969, p. 398).

Em nossa nova era, presenciamos os fenômenos de massa, a 
supremacia do jogo maquinal, a energia atômica. O homem faz o que 

171 Trad. do autor: “Descobrimos que houve um tempo sem história, ao qual não convém a ter-
minologia própria aos tempos históricos, termos e noções que conhecemos bem: liberdade, 
escolha, indivíduo, consciência, verdade e originalidade, de uma maneira geral o Estado como 
afirmação da estrutura política”.

172 Trad. do autor: “O homem histórico preserva o mito e se preserva contra ele”.
173 Trad. do autor: “Assim em Hegel, assim em Marx: no primeiro, é o desenvolvimento do saber 

absoluto, a realização do discurso coerente; no segundo, o advento da sociedade sem classe, 
nesse estado final em que não haverá mais potência propriamente política”.
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só as estrelas podiam fazer, tornando-se o astro presunçoso. A vida 
hoje não está mais na natureza, nem em Deus, mas na ciência, esse 
saber grosseiro e inconfiável que determina a nova direção, e que não 
é da ordem do saber absoluto nem da sociedade fora do poder.

Para Blanchot, a escrita da História a partir do testemunho não 
escapa a uma falsificação, a uma deturpação. Se Adorno considera 
Auschwitz o desastre derradeiro, após o qual é impossível escrever 
um poema, para Blanchot, não se pode esquecer o que nunca se che-
gará a saber, um acontecimento sem resposta, porque não há como 
narrar Auschwitz. A história não detém o sentido, não mais que o 
sentido, sempre ambíguo, sempre plural, não se deixa reduzir a sua 
realização histórica, seja ela a mais trágica ou a mais considerável. 
A narrativa não se traduz. Blanchot descarta qualquer tipo de ascen-
dência da História sobre a narrativa, porque a narrativa precede a 
história, a narrativa perpetua a palavra, abrigando-a da hecatombe, 
da fúria, da destruição.

Assim trouxemos à discussão uma conversa que parece ser 
infinita, que se recusa a um determinação, a uma limitação, por mais 
que tentemos enquadrá-la em parâmetros normalmente exigidos 
pela comunidade acadêmica, em nome de uma atitude científica. É 
inegável que uma parte considerável da crítica literária ainda recu-
sa a hesitação do discurso da contemporaneidade, particularmente 
o discurso sobre a arte, sobre a literatura. Parece-nos que a filosofia 
tem fornecido considerações mais pertinentes à situação das obras 
literárias contemporâneas do que o discurso propriamente literário, 
com sua metodologia pretensamente científica. Por outro lado, o 
próprio embate de concepções e ângulos de visão é que propiciará, 
como tem propiciado, o surgimento de ideias e discursos relevantes 
sobre o objeto. A discussão, assim, segue em frente, sem se deixar 
apreender totalmente, mesmo porque o discurso totalizante já não 
tem mais seu lugar reservado e assegurado na cultura pós-moderna.
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O ANJO DA MORTE E A LINGUAGEM POÉTICA 
A LITERATURA NO PENSAMENTO DE GIORGIO AGAMBEN

Uma das grandes preocupações da filosofia, um dos gran-
des temas dos filósofos é sem dúvida a linguagem. E com Giorgio 
Agamben não é diferente. Em Estâncias, nos três últimos capítulos, 
o autor faz uma grande reflexão sobre a linguagem no pensamento 
metafísico ocidental, seguindo as pegadas, principalmente, da fe-
nomenologia de Heidegger e do desconstrucionismo de Derrida. O 
título da seção do livro mencionado é “A imagem perversa: a semio-
logia do ponto de vista da Esfinge”. Nessa seção, que compreende 
os capítulos “Édipo e a Esfinge”, “O próprio e o impróprio”, e “A 
barreira e a dobra”, Agamben promove uma discussão sobre a carga 
intencional do símbolo embutida na metafísica ocidental, e toma o 
mito grego de Édipo e a Esfinge como a origem da dissimulação da 
fratura da presença na unidade expressiva entre o significante e o 
significado, propondo finalmente uma semiologia libertada da marca 
de Édipo e fiel ao paradoxo saussuriano da dupla unidade linguística. 
O mito grego não pressupõe uma verdade acobertada no enigma que 
deve vir à luz para conforto e segurança de todos, mas é a própria 
obscuridade permanentemente adiada. Mas não apenas obscuridade 
de significado: o αινος do αινιγμα é também uma maneira original 
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de dizer, uma inquietação do significante. A atitude de Édipo confi-
gura uma insolência aos deuses, uma presunção diante do conteúdo 
e da forma obscuros do enigma:

[...] a culpa de Édipo não é tanto o incesto, quanto uma υβρις 
diante da potência do simbólico em geral (a Esfinge é, assim, 
segundo a indicação de Hegel, de fato “o símbolo do simbólico”), 
que ele menosprezou interpretando a sua intenção apotropaica 
como relação entre um significante oblíquo e um significado es-
condido. Com o seu gesto, ele abre uma fenda na linguagem, que 
terá vasta descendência metafísica: por um lado, o discurso sim-
bólico e por termos impróprios da Esfinge, cuja essência é um 
cifrar e um esconder, e, por outro, aquele claro, e por termos pró-
prios de Édipo, que é um expressar ou um decifrar. Édipo apa-
rece, portanto, na nossa cultura como o “herói civilizador” que, 
com sua resposta, proporciona o modelo duradouro da interpre-
tação do simbólico (AGAMBEN, 2007, p. 222-223).

O simbólico, na acepção de forma resistente e duradoura, tem 
a pretensão de esconder o diabólico, isto é, o lançar-com, o jogar-
-com deseja prevalecer sobre o lançar-através, o jogar-ao-longo-de 
por meio da remoção da barreira que dificulta a significação.

Agamben exemplifica sua reflexão com a ideia do transporte 
metafórico: existe, segundo ele, um preconceito em nossa cultura de 
que a metáfora seria a relação entre um termo próprio e outro im-
próprio, e que a “solução” da imagem consistiria em substituir um 
pelo outro, pressupondo-se que a resposta preexistiria à figura, as-
sim como uma certa verdade preexistiria ao enigma. Numa metáfora 
como “Tom é uma raposa”, o significado próprio e o impróprio são 
facilmente identificáveis, conduzindo a um resultado que, convenha-
mos, já destruiu a metáfora. Vejamos, outrossim, uma metáfora de 
Mário de Andrade ([20--], p. 252):

Tua presença é uma carne de peixe
De resistência mansa e um branco
Ecoando azuis profundos 
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Na imagem acima, não se pode determinar uma solução para 
o enigma baseada em alguma verdade preexistente ao signo. As 
possibilidades da metáfora surgem do diálogo entre as formas e os 
sentidos de ambos os termos, uns explicando e ao mesmo tempo 
obscurecendo outros, sem que nenhum deles afinal prevaleça. O que 
temos, então, é uma conjunção de impossíveis, não um abraço amo-
roso entre significante e significado, mas uma enorme barreira entre 
eles. Além da metáfora, Agamben constata essa barreira na caricatu-
ra, no emblema e no fetiche, em que a confusão-diferença provoca 
uma tensão emblemática irredutível e insolúvel. Da mesma maneira 
funciona o signo linguístico, cuja instabilidade rendeu a Saussure 
um profundo silêncio em seus últimos trinta anos de vida.

Assim é linguagem, lato sensu. E a da literatura, que lingua-
gem é ela? Para falar de literatura, é preciso falar de amor, sentimen-
to pouquíssimo invocado na academia.

É Agamben quem diz, num pequeno texto chamado “Ideia do 
amor”, do livro Ideia da prosa.

Viver na intimidade de um ser estranho, não para nos aproxi-
marmos dele, para o dar a conhecer, mas para o manter estranho, 
distante, e mesmo inaparente – tão inaparente que o seu nome o 
possa conter inteiro. E depois, mesmo no meio do mal-estar, dia 
após dia não ser mais que o lugar sempre aberto, a luz inesgo-
tável na qual esse ser único, essa coisa, permanece para sempre 
exposta e murada (AGAMBEN, 1999, p. 51).

Esse íntimo desconhecido acumula revelações e ocultações, e 
sobretudo renova sempre as possibilidades de deslindamento. Amar é 
não conhecer jamais o ser amado. O olhar amoroso apaixonado não é 
um ato de reconhecimento, mas de redescobertas. O ser amado, de apa-
rência indefinida, desemboca numa construção de linguagem, cons-
trução sempre inquietante e invariavelmente desconfortável, sempre 
exposta e sempre oculta. Quem ama não quer mais dizer eu te amo, a 
palavra é precária, então é preciso sempre descobrir novas formas de 
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dizer. A poesia não quer e não precisa dizer as coisas do mundo, então 
o dizer é que importa, mas como, se as palavras são insuficientes? A 
linguagem é precária, mas descortina possibilidades, e é a elas que o 
poeta tem que descobrir. O amor é uma experiência estética.

Tudo o que se disse acima sobre o amor pode ser dito da arte, 
que é manifestação de paixão, algo que nunca se reconhece, mas 
sempre se redescobre. Como na eterna busca da palavra “Antes do 
nome”, consoante Adélia Prado (1992, p. 151):

Quem entender a linguagem entende Deus
cujo Filho é Verbo. Morre quem entender.
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda,
foi inventada para ser calada.
Em momentos de graça, infrequentíssimos,
se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão.
Puro susto e terror.

Pouco se entende, pouco se explica, pouco se conhece, mas 
estamos sempre entendendo, explicando, conhecendo. Colocamo-
-nos então diante do inexplicável, que tem sua existência garantida 
pela ordem: “Explica!”. Assim fazemos com a literatura, garantin-
do o inexplicável mediante discursos sobre ele, que consistiriam 
no complemento do verbo em questão, e que afinal continuará uma 
questão, porque seus complementos não conseguem afirmar nada. 
Mas o discurso que resiste a ser explicado, o discurso da literatu-
ra, está lá, nesse abismo de inquietação heideggeriano, nesse reino 
de fascinação blanchotiano, neste inextrincável rizoma deleuziano, 
nessa barreira resistente à significação de que nos falam Lacan e 
Agamben.

O discurso de Agamben sobre a literatura redobra sua escrita 
sobre a linguagem, e sua atitude é tipicamente a de recusa de respos-
tas, de verdades. Essa recusa se manifesta na insólita “definição” do 
verso em relação à prosa, que ele discute no texto “Ideia da prosa”, 
do livro de mesmo nome:
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É um fato sobre o qual nunca se refletirá o suficiente que ne-
nhuma definição do verso é perfeitamente satisfatória, exceto 
aquela que assegura a sua identidade em relação à prosa pela 
possibilidade do enjambement (AGAMBEN, 1999, p. 29).

Os teóricos acham que sabem a definição de verso, mas nenhuma 
delas é satisfatória. O que há de curioso nessa definição é que Agam-
ben emprega a palavra identidade para relacionar verso e prosa, e na 
frase seguinte sugere que essa relação pode ser nomeada como distin-
ção. O que aproxima verso de prosa é precisamente o que os distingue. 
Aproxima porque na prosa há sempre o enjambement; não obstante, 
sua ocorrência é natural e inevitável: o retorno se dá ao final da linha. 
Distingue porque só na poesia é possível estabelecer uma tensão entre 
a métrica e a sintaxe. O enjambement na poesia propicia uma descone-
xão, uma discórdia, uma sublime hesitação entre o sentido e o som...

Agamben (1999, p 30) cita um poema de Giorgio Caproni, em 
que o enjambement devora o verso, vai ao limite do inverossímil:

….....A porta
  branca...

A porta
  que, da transparência, leva
  à opacidade...

  A porta
  condenada...

(No original:

.............La porta
  bianca...
La porta
  che, dalla trasparenza, porta
  nell’opacità...
  
  La porta
  condannata...)
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A propósito da tensão entre som e sentido, Agamben lembra o 
quinteto op. 163 de Schubert, “do qual Caproni aproveitou a lição”, 
que está entre suas últimas obras, 1828. Quase duzentos anos... Mais 
velho do que o Bartleby de Melville...

No adagio, pode-se sentir direitinho que os pizzicatos atuam 
como reticências e enjambements, impedindo as frases de se resol-
verem. Os pizzicati do segundo violoncello duram os primeiros 28 
compassos do adagio, instaurando o clima de indecisão. O Violino 
II, a Viola e o Violoncello I tentam formular frases que são constan-
temente dissolvidas pela repetição da fórmula em semicolcheia pon-
tuada – fusa – semínima pontuada com pequenas variações do Vio-
lino I e pela pequena e insistente frase em semicolcheia – semínima 
do Violoncello II em pizzicato, também com pequenas variações. No 
décimo-quinto compasso, o Violino I adere ao pizzicato, alternando-
-o às vezes com o arco, aumentando o clima de dissolução.

E assim perdura a atmosfera hesitante, até que um fortissimo 
agitado comparece para acabar com a delicadeza da alternância 
pizzicato/arco. Segue então um trecho relativamente longo para 
tentar se impor, em que predominam os forte e fortissimo, como a 
tentar fazer prevalecer uma certa autoridade.

No compasso 59 o clima de doçura volta, mais misterioso 
ainda, repleto de frases que parecem não saber o que dizem, e 
tanta coisa não respondida provoca uma tensão terrível, talvez aí 
se possa pensar que, com toda sua dimensão burguesa e até certo 
ponto como herança iluminista, o romantismo parece ter contri-
buído para resgatar a indecisão barroca que o neoclássico havia 
matado como mau gosto indesejável. E note-se que Schubert é dos 
primeiros românticos.

Na sequência, toda essa atmosfera parece se “resolver” em 
um Mi maior (tonalidade do adagio) no compasso 90, mas as cor-
das se recusam e persistem numa certa desordem, até que tudo vai 
desembocar num estranho e lindo acorde de Fá menor (quando se 
esperava um Mi maior!), e para maior perplexidade do ouvinte esse 
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Fm se desmancha em um Dó maior com sexta aumentada, o que 
equivale quase a uma recusa a se resolver! Depois vem uma pequena 
coda e afinal o adagio se resolve num acorde de Mi maior, a tônica 
(resolução absolutamente obrigatória na época, o compositor jamais 
se atreveria a não fazê-lo, prevalece a forte herança iluminista, de 
perguntas e respostas...).

É isso: como falar de música? Toda a minha formação musi-
cal, desde criança, parece que erigiu uma recusa, uma dificuldade 
de falar dela, como uma espécie de autointerdição. Lembramo-nos 
então de Heidegger, Blanchot, Agamben e sua concepção de obra 
de arte, e voltamo-nos para a literatura, tão violentada pelos saberes 
acadêmicos (sem falar na mídia, anúncios, catálogos de livrarias, 
resenhas de revistas e jornais...).

Outra coisa, bem outra, chama a atenção em “Ideia da prosa”: 
o enjambement evoca o “andamento originário” da poesia. Sim, ele 
se refere explicitamente à versura, à escrita bustrofédica. A escrita 
de Agamben nos convida a ir mais além, sempre: a noção de origem 
está muito ligada a uma ideia de singularidade, inabitualidade, aqui-
lo que não se desgastou, que preserva o encanto da descoberta. O 
termo não quer ser preciso, certamente porque não quer estabelecer-
-se, condenar-se à verdade. Talvez seja essa a essência da arte, da 
poesia: buscar essa verdade originária que nenhum conceito metafí-
sico poderá definir.

Trabalhar com a literatura, com a poesia, é ser um pensador de 
textos, é saber que nunca acharemos a verdade do discurso literário, 
mas é também não cessar de procurá-la. Não com fórmulas prontas, 
definidas, a teoria que se “aplica” sobre o texto e sobre nossa ilusão 
de que fazemos algo. Escrever sobre a literatura é participar des-
sa hesitação, dessa incerteza, é duvidar das próprias verdades que 
vemos nas coisas em que acreditamos, as verdades verificáveis e 
felizes. Sabemos que esse tipo de investigação é quase impossível, 
que esse caminho é difícil e perigoso. É bem mais fácil eleger pontos 
de referência para explicar a literatura, e aplicar nela as teorias, as 
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organizações e métodos, que buscam evitar o tremendo incômodo de 
não reconhecer a forma, o significado, o centro, o que está preso...

Em “Ideia do Único”, Agamben cita uma declaração do poeta 
Paul Celan sobre a linguagem poética:

Poesia – essa é a inelutável unicidade da língua. Não é, portanto 
– permitam-me esse lugar comum: a poesia, tal como a verdade, 
vê-se hoje frequentemente na situação de não dar a lugar nenhum 
– não é, portanto, a sua duplicidade (AGAMBEN, 1999, p. 39).

Poesia é unicidade, não duplicidade. Algo a ver com o fato 
de a poesia frequentemente não possuir um fim conclusivo (como a 
verdade também não).

Uma experiência com a língua é a do quotidiano, a da língua 
gramatical (o código, o sistema), a de ter palavras, muitas palavras, as 
palavras de todos, as palavras do mundo, língua dupla, tripla, infinita. 
Essa língua finge ser mesmo antes de ser, é como se fosse uma coisa 
pronta, pré-fabricada, só esperando o uso. A outra é a língua da poe-
sia, para a qual não temos palavras, a única e primeira. Para Blanchot, 
a palavra poética é sempre começante, para Heidegger é instaurar 
como oferecer, instaurar como fundar e instaurar como começar.

Retomemos a citação de Paul Celan. Ele recusa o bilinguismo 
na poesia, mas admite a existência da língua bífida (impossível não 
pensarmos na língua da cobra, e essa acepção carrega um sentido 
derrisório aqui). Os bilíngues, os bífidos (ah, cobras...) são os que 
atendem ao consumo cultural numa feliz capacidade de adaptação, 
são os que “sabem estabelecer-se”, são enfim os oportunistas da pa-
lavra. É muito fácil identificá-los na mídia, em torno de nós. Es-
ses chegam a algum lugar, porque sabem adaptar sua linguagem às 
oportunidades surgidas.

A linguagem poética não aceita essa duplicidade. Ela é uni-
cidade: é a linguagem artística, que não joga com as possibilidades 
sociais para chegar a nenhum lugar, sem poliglotismo nem policro-
matismo. A verdade, e particularmente a verdade poética, não tem 
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caráter destinal, aparentemente feliz e confortável, ela só pode ser 
dita numa língua única, que não é a das tradições e gramáticas.

Celan não se refere aqui a um monolinguismo seletivo e ex-
cludente, o que configuraria apenas uma escolha dentre as línguas 
gramaticais. Ao se referir a Dante, Agamben distingue duas ex-
periências linguísticas: uma, em que há uma língua supostamente 
preexistente, que é antes de ser, ou seja, algo imposto a priori, um 
sistema, um código pronto a ser usado que se impõe ao falante, a 
linguagem das metalinguagens que se repete a si mesma ao infinito 
e acredita estar explicando as coisas, conferindo-lhes sentido. Há 
uma outra experiência, a do uso poético da língua, em que o usuário 
se encontra sem palavras diante da linguagem; essa é a experiência 
dantesca, da “língua única e primeira em toda a mente”.

Lidamos com essa linguagem, isso é poesia pura, é a busca do 
momento não contaminado em que a linguagem está diante de nós 
para se fazer poesia. Por isso toda poesia é engajada consigo mesma, 
é compromissada com seu descompromisso. É algo que quem lida 
com poesia deve pensar muito, intensamente, como trabalhar essa 
linguagem que não quer fingir nada. A busca da poesia pura não é a 
busca da linguagem sempre única e primeira?

A linguagem poética não é uma língua como sistema. O que 
Dante procurava era “aquele vulgar ilustre que, deixando em todas o 
seu perfume, não se confundia com nenhuma”. Enquanto o ser apenas 
compartilha a língua materna, a língua comum, que divide com os 
demais, ele participa de um sistema. Por mais que tenha a ilusão de 
dizer verdades, ele só diz alguma coisa, nem verdade nem metalin-
guagem. No momento em que se coloca diante da palavra única, é 
inevitável tomar partido, ou não se pode ser poeta. E esta língua não 
tem uma destinação, essa língua não tem identidade, porque o poeta 
se coloca ante o vazio das palavras. Ele é então uma criança diante 
do que se expõe a ela. É o infante, do latim infans, antis, o que não 
fala, e portanto não tem o que dizer dela e sobre ela, por mais que 
ela acene com a promessa de produzir um sentido, de estabelecer 
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um destino, sustentada em sua gramática, em sua tradição. O poeta 
é, então, esse infante que se coloca diante dessa vanidade, desse oco, 
desse vazio, mas não sabe como preenchê-lo, talvez não saiba nunca. 
Daí nasce a poesia.

Terminamos essas reflexões sobre a linguagem poética com 
o comentário de um pequeno texto de Agamben, o último de Ideia 
da prosa, chamado “Defesa de Kafka contra seus intérpretes”, que 
só menciona Kafka no título e que poderia chamar-se algo como “O 
inexplicável da poesia”. O autor fala sobre as narrativas que se tecem 
sobre o inexplicável, que permanece em sua inexplicabilidade garan-
tido exatamente pelas explicações que sobre ele se constroem, e pelo 
imperativo “Explica!”. Elas dançam em torno do inexplicável até que 
um dia têm que interromper seu bailado, deixando o inexplicável intato, 
perfeitamente inexplicado. São apenas momentos, vazios de conteúdo, 
que não se sustentam por muito tempo. A poesia, apesar das explica-
ções, continua lá, sempre poesia, sempre arte, sempre inexplicável.
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A POÉTICA DA NEGATIVIDADE NA ESCRITURA
 DE LOBO ANTUNES

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer aqui o conceito de 
negatividade com que vamos operar, especialmente a partir do pensa-
mento de Maurice Blanchot, que, por sua vez, dialoga insistentemente 
com Hegel, Nietzsche e Heidegger, seus antecessores cujas ideias 
mais o impressionaram, com os quais ele teve um diálogo constante, 
acatando, questionando, reformulando suas ideias.

As concepções de Blanchot ligadas à literatura em suas rela-
ções com a história, com a filosofia, com o saber produziram inquie-
tações que se desdobraram em um diálogo fecundo com o pensamento 
do chamado pós-estruturalismo francês, representado por nomes 
como Derrida, Foucault, Deleuze, Barthes. Sem referências a rótulos, 
podem-se acrescentar aí os nomes de Georges Bataille e Emmanuel 
Levinas como pertencentes à família reflexiva de Blanchot.

Para esboçar a noção de negatividade em Blanchot, recorrere-
mos ao seu diálogo com Hegel, Nietzsche e Heidegger.

Em relação a Hegel, o pensamento de Blanchot contemplou 
noções importantes, como a morte, a negatividade e o fim da história, 
acolhendo-as ou rejeitando-as, parcial ou totalmente. Sobre o fim da 
história, o pensamento de Hegel dirige-se à ideia de totalização, o 
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momento máximo do poder da negatividade. Por um processo dialé-
tico, o ser humano chegaria a um estágio de conhecimento absoluto, 
o momento culminante do que o filósofo chamou Ação Negativa do 
Homem. Esse estágio de Saber pressupõe um Estado homogêneo e 
universal, e uma Natureza submissa ao homem; o primeiro desconhe-
ce a oposição social; a segunda não contraria o ser humano e torna-se 
familiar a ele. A morte, para Hegel, é a negação que age positivamente 
no sentido de estimular nossas ações; é, portanto, a força dinâmica 
que nos impulsiona em nosso processo histórico de devir. O pensador 
alemão vê o fim da história como uma perspectiva de totalização, 
como o remate perfeito do poder da negatividade.

Blanchot coloca em questão essa visão hegeliana de que a 
história se faz como um processo dialético que culminaria com a 
conciliação entre o sujeito/trabalhador e o objeto/mundo. Ele propõe, 
então, uma versão diferente do fim da história, que se origina em uma 
reavaliação da morte e da negatividade e na rejeição da noção de que 
a morte pode ser totalmente assimilada pelo poder da negatividade 
construtiva, isto é, pelo fato de que, supondo-se que o ser humano 
possa aceder ao reino do absoluto, a morte torna-se um fechamento 
que esconde seu lado impensável.

O que ocorre, consoante Blanchot, é que perdemos a morte, 
porque sua essência está em sua incompletude, em nossa recusa em 
aceitá-la, na insuficiência de nossa linguagem para falar dela, em 
nossa incapacidade de concluir. Assim, essa eterna falta, essa busca 
infinita, essa carência da linguagem, esse esvaziamento da história se 
faz presente na ficção do escritor português António Lobo Antunes, 
em seu risco constante de incomunicabilidade radical pela perda de 
seu destino. A história da arte e sua teoria, através dos tempos, ins-
trumentalizou o ser humano com parâmetros reguladores que já não 
podem mais ser invocados. A obsolescência desses instrumentos pare-
ce ter tornado a arte inapreciável, incompreensível, conduzindo nosso 
movimento em relação a ela ao estranhamento, ao enigma. Sob esse 
ponto de vista, a ação edipiana desveladora teria sido cúmplice do 
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pensamento metafísico, escondendo as possibilidades não reveladas 
do enigma, agora em processo de recuperação na arte pós-moderna. O 
resgate do estranho funda-se no não desvendamento, nos escombros 
sobre os quais se ergue a literatura contemporânea após a superação 
da antítese binária que opõe segredo e revelação. Essa superação se 
expressa no pensamento blanchotiano com os conceitos de il y a (em-
prestado de Levinas) e de “neutro”. O que não se revela do enigma 
permanece como rastro, mistério, magia, porção do desconhecido que 
aparece como transgressão ao previsível, conduzindo a obra de arte 
à condição de “outro” sempre.

Essa expansão do signo, essa dispersão do símbolo conduz 
à ideia de infinito, sustentada por Blanchot em relação à criação 
literária. O fato de o escritor possuir “apenas” o infinito faz com 
que as delimitações organizadoras deixem de funcionar, tornando a 
literatura algo absolutamente imprevisível. Assim, a abordagem da 
obra literária sofre necessariamente uma mudança de paradigma, que 
deverá conduzir inevitavelmente ao estranhamento, após tantas rup-
turas, desconstruções, transgressões aos modelos, questionamentos 
das práticas artísticas. Nas artes em geral, a revolução no conceito 
de objeto de arte, a supressão dos limites entre ficção e realidade, a 
arte multimídia, as instalações de movimentos e durações efêmeros, 
a utilização do corpo como objeto artístico, o alargamento do próprio 
conceito de arte e não arte contribuem para o efeito de estranhamento.

Os fundamentos dessas reflexões podem ser encontrados nas 
ideias de Nietzsche (1844-1900) sobre a cultura, a arte, a sociedade, 
a história. Segundo ele, o passado não tem mais o que nos dizer, 
tornando-se antes um fardo do que propriamente um acervo de 
ensinamentos. Na famosa e radical decretação da morte de Deus, o 
pensador anuncia a obsolescência das verdades do pensamento me-
tafísico de fundamentação iluminista.

O pensamento nietzschiano teve seus desdobramentos na 
pós-modernidade, passando pelas inquietações e rearticulações de 
Heidegger, Blanchot, Levinas, Foucault, Derrida, Deleuze, Barthes, 
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Agamben e outros, que propõem novas maneiras de se pensar a 
arte, além de suas estruturas pretensamente estáveis, de domínio 
dialético, a partir da precariedade dos fundamentos e determinações, 
disseminando-se na ideia de errância, de dispersão, de insuficiência 
do pensamento racionalista.

A obra contemporânea em muitos casos recusa revelar a verda-
de que garante o desfecho; ao contrário, parece manter a obscuridade 
do incomunicável, do silêncio que lhe é próprio. Sem a facilidade de 
classificar as obras em termos de gênero, estilo, cultura, só podemos 
olhar a arte de outra maneira. Para Blanchot, a literatura deve ser 
pensada em termos de um retorno à origem da linguagem; ainda que 
impossível, essa busca tem que ser empreendida.

Heidegger foi para Blanchot uma descoberta preciosa como 
suporte caro às suas ideias. É inegável a ressonância do pensamento 
de Heidegger na escritura de Blanchot. Nessa concepção, a linguagem 
poética é concebida como o caminho que conduz ao sentido genuíno 
da existência, para além da trivialidade do cotidiano. A escritura é a 
experiência do próprio ato de viver que se esquiva das leis que regem 
a comunicação habitual.

A noção de negatividade expressa pela escritura fragmentária 
de Lobo Antunes segundo a concepção blanchotiana é metaforizada 
na passagem a seguir, do romance O meu nome é Legião, publicado 
em 2007, em que o processo de criação é denunciado:

(via-se que nortada porque a roupa ia mudando de forma e dali a 
pouco feixes ao comprido das ondas em que uma ocasião um 
golfinho, um cachalote ou um golfinho, menor que um cacha-
lote, um golfinho, ao mergulharem círculos brancos que deixam 
de ser brancos e a água lisa de novo, quem me garante que um 
golfinho e por essa ordem de ideias quem me garante que o meu 
irmão e eu, estou a fazer um livro, a mão escreve o que as vozes 
lhe ditam e tenho dificuldade em escutá-las, se as vozes ditam 
não é mentira, é tal qual, o meu irmão e eu ordenam elas e por-
tanto ponho o meu irmão e eu a cavarmos um buraco, não, ponho 
o meu irmão a cavar um buraco e eu distraído com os pássaros, 
assim está certo) (ANTUNES, 2007, p. 265).
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O texto acima é exemplar do jogo de indeterminações engen-
drado pela negatividade de Lobo Antunes: nada é dito diretamente, 
as elocuções são fragmentárias, ninguém exprime certezas, os gêne-
ros textuais não condizem com o que se espera deles. O trecho re-
flete a hesitação do romance, a começar pelas expressões utilizadas 
pelo enunciador: “mudando de forma”, “deixam de ser brancos”, 
“a água lisa de novo”, “quem me garante que um golfinho”, “quem 
me garante que o meu irmão e eu”, “tenho dificuldade em escutá-
-las”, “não”, que exprimem transformações, dúvidas, imprecisões, 
dificuldade de escrever, reescritura, palinódias escriturais. Tudo isso 
em meio à imagem da água, à sugestão de que os círculos brancos 
provocados pela movimentação dos seres desaparecem sem deixar 
marcas, como a própria escritura, que se apaga a si mesma constan-
temente, deixando tudo liso de novo e novamente em movimento. 
Ao final do parágrafo, o locutor chega a uma forma que parece ser a 
“definitiva”: “ponho o meu irmão a cavar um buraco e eu distraído 
com os pássaros, assim está certo”. Enquanto um desempenha o que 
parece ser uma função útil, o outro divaga a perseguir pássaros com 
o olhar. O irmão, entretanto, cava um buraco que o conduzirá à Aus-
trália, e ao mesmo tempo desafia-o a acompanhar essa escritura que 
não flui, que não estabelece associações óbvias, que se revela aline-
ar, atemporal, atópica, um desastre tão inevitável quanto fascinante.

A ideia do desastre liga-se ao pensamento de Maurice Blan-
chot, também apresentado em fragmentos, que perpassa as páginas 
de L’écriture du désastre. Ele se relaciona a uma concepção de li-
teratura que pressupõe uma escritura destituída de poder, que não 
fala a linguagem da ordem mas que não pode parar de falar, que nos 
expõe a uma espécie de passividade, que confunde o conhecimento. 
Escritura e passividade se relacionam na medida em que ambas su-
põem apagamento, prostração do sujeito, que se dispersa ao désoeu-
vrement, à ruptura silenciosa do fragmentário.

Em um trecho de L’écriture du désastre, Blanchot manifesta uma 
das faces do fragmentário que parece dialogar com a escritura antuniana:
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L’écriture fragmentaire serait le risque même. Elle ne renvoie 
pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique qui 
serait définie par l’interruption. Interrompue, elle se poursuit. 
S’interrogeant, elle ne s’arroge pas la question, mais la suspend 
(sans la maintenir) en non-réponse. Si elle pretend n’avoir son 
temps que lorsque le tout – au moins idéalement – se serait 
accompli, c’est donc que ce temps n’est jamais sur, absence de 
temps en un sens non privatif, antérieure à tout passé-présent, 
comme postérieure à toute possibilité d’une présence à venir174 
(BLANCHOT, 2003b, p. 98).

Aí estão alguns traços que podemos atribuir à obra do escritor 
português: o risco de não exibir uma concretude, de não instaurar um 
diálogo efetivo com o mundo; a ausência de uma teoria que a sustente, 
a possibilitar respostas coerentes a perguntas certas; a insegurança de 
ser atemporal, a impossibilidade de se tornar algo consistente.

A escritura de Lobo Antunes é, assim, extremamente contemporâ-
nea em sua estética da falta, da ausência, da impossibilidade de encontro 
entre os extremos e os meios para comporem um conjunto lógico. A 
multiplicidade de enunciadores, todos eles instáveis e descrentes do poder 
edificante da escritura impedem a identificação de uma voz “central” (ou 
a que deveria ser o centro, que não há), o que contribui para o império do 
fragmento. O clímax e o desenlace clássicos não mais constituem o apelo 
da narrativa, que não aponta para uma solução, uma decisão, um ponto 
de chegada qualquer.

A ideia do centro sumido em meio a fronteiras inexistentes faz 
lembrar a advertência de Blanchot no início de L’espace littéraire:

Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l’attire: centre non 
pas fixe, mais qui se déplace par la pression du livre et les cir-

174 Trad. do autor: “A escritura fragmentária seria o próprio risco. Ela não remete a uma teoria, 
não dá lugar a uma prática que seria definida pela interrupção. Interrompida, ela prossegue. 
Interrogando-se, não se arroga a questão mas a suspende (sem mantê-la) em não resposta. Se 
pretende ter seu tempo apenas quando o todo – ao menos idealmente – se tiver realizado, é 
então que esse tempo nunca é seguro, ausência de tempo em um sentido não privativo, ante-
rior a todo passado-presente, e posterior a qualquer possibilidade de uma presença por vir”.
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constances de sa composition. Centre fixe aussi, qui se déplace, 
s’il est véritable, en restant le même et en devenant toujours plus 
central, plus dérobé, plus incertain et plus impérieux175 (BLAN-
CHOT, 1999, p. 9).

Segundo Blanchot, esse centro é o desejo de quem escreve, 
e sua necedade; chegar a ele não passa de ilusão, como em O ar-
quipélago da insónia, romance de 2008, cuja escrita não exige de 
seu autor nenhum tipo de lealdade metódica. O que há nesse cen-
tro indeslindável é uma lagoa perdida e seus limites inexistentes a 
anunciar o infinito da escritura: águas que se deslocam na vastidão 
do significado, sem terem para onde ir, como o discurso de um dos 
enunciadores, que quer ir embora mas não pode:

[...] eu pasmado para os milhares a engordarem sobre os ovos ou 
esquartejando um galo aos arrepelos o comboio ao longe ou o 
assobio do mato comigo a decidir
– Vou-me embora
e ficando porque o comboio distante demais e a fronteira a seguir 
à lagoa mas onde está a lagoa, falávamos da lagoa sem a termos 
visto do mesmo modo que falávamos da fronteira ignorando 
onde ficava e o que haveria depois (ANTUNES, 2008, p. 31).

Não há caminhos possíveis, não há comboio que o carregue, não 
há como abalar-se. Assim a escritura:176 sem começo, nem meios, nem 
fim. Há uma atração irresistível, mas não o apontar de uma direção.

175 Trad. do autor: “Um livro, mesmo fragmentário, possui um centro que o atrai: centro não fixo, 
mas que se desloca pela pressão do livro e das circunstâncias de sua composição. Centro fixo 
também, que se desloca, se é verdadeiro, permanecendo o mesmo e tornando-se sempre 
mais central, mais dissimulado, mais incerto e mais imperioso”.

176 Utilizamos aqui o termo “escritura” no sentido que lhe atribui Leila Perrone-Moisés em sua 
edição comentada de Aula, de Roland Barthes (BARTHES, 2008, p. 74-79). A écriture barthesiana 
substitui a literatura no sentido reprodutivo, representativo, personalizado. Escritura, portanto, 
será utilizado aqui no sentido de texto, literatura produtiva, apresentativa, impessoal. O termo 
escrita será utilizado preferencialmente como o ato de escrever, ou como oposição a fala.
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Quem escreve o livro não conhece nem a fronteira nem a lagoa, 
ninguém as conhece, mas é preciso buscá-las sempre: “falávamos da 
lagoa”, “falávamos da fronteira”. Além de buscá-las, é preciso falar 
sobre elas, mesmo sem nunca tê-las visto, sem saber o que haveria 
depois. Ao final da primeira parte, o locutor faz que vai embora mas 
não vai, ninguém vai embora, ele permanece à procura da fronteira, 
e afinal vê-se como um coelho nas mãos de sua avó, que lhe abre a 
barriga de um golpe.

Em Ontem não te vi em Babilónia, de 2006, a negatividade 
relaciona-se à ideia de noite. Os relatos iniciam-se à meia-noite, e 
interrompem-se ao amanhecer, pondo fim à escritura. Em sua aborda-
gem do espaço literário, Maurice Blanchot estabelece uma distinção 
entre o que denomina a primeira noite e a outra noite.

A primeira noite é funcional, útil, necessária, apaziguadora 
e reconfortante. É funcional porque dela depende o desempenho 
dos papéis diurnos. O ser humano tem que repousar para que suas 
tarefas sejam realizadas, para que o mundo continue sendo mun-
do e a história continue construindo-se plenamente. Aí reside sua 
utilidade e sua necessidade. Essa noite tem valor de lei, seu direito 
e obrigação são garantidos pela justiça dos humanos: no sono, as 
criaturas encontram a segurança e o descanso para enfrentar o dia 
e usufruir de sua claridade e razão; enquanto dormem, os seres fa-
zem da noite o espaço da afirmação e da possibilidade. Ela é ainda 
necessária e repousante para que o ser humano encontre na morte 
seu desfecho, seu objetivo – a morte desejada, planejada, decidida, 
imprescindível sempre.

A profundidade da noite, da qual os seres não podem evadir-se, 
porque não podem dormir, só se revela na outra noite, que Blanchot 
contrapõe à primeira e a que chamaremos noite da escritura. É ela 
que se faz presente quando a insônia – ou o sonho – substitui o sono, 
quando os mortos passam ao fundo dos eventos, mas não são bastante 
mortos, tornando-se aparições, fantasmas, sonhos – ilusões indecifrá-
veis, incompreensíveis, sem-sentido.
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Na noite da escritura não se pode dormir, sofre-se de insônia 
incurável. Por um lado, ela não afirma sua verdade; por outro, não 
mente; não há sinceridade nem fraude, inexistem parâmetros de afe-
rição. Aí a morte não se encontra como fim; esquecimento e memória 
se fundem e ao mesmo tempo se repelem, um tentando sobrepor-se 
ao outro, e simultaneamente convivendo lado a lado, e sobre a me-
mória e o esquecimento comparece a invenção a preencher lacunas 
e a criar outras; tudo é angústia, incompletude, falta. É a própria 
impossibilidade de fazer da noite uma zona franca de claridade, de 
compreensão e de verdade.

O que há é a vastidão, para a qual concorrem as demais imagens. 
A noite da escritura se estende sobre esse sem-termo, onde reinam a 
mais absoluta passividade, o não fazer e o não saber.

Tal linguagem do estranhamento se desvela a todo momento, 
traindo o pacto ficcional em sua promessa de ordem e verossimilhança, 
e ao mesmo tempo revelando a agonia do ato de escrever, que jamais 
conforta nem apazigua, que só carreia insegurança. Insegurança inclu-
sive quanto à recepção, que teme perguntar à escritura “Que verdade 
você me traz?”, que receia decepcionar-se e ir embora sem concluir, 
a despeito dos protestos da relatora Alice, de Ontem não te vi em 
Babilónia, que faz um apelo a que os leitores fiquem mais um pouco, 
ela vai tentar achar o fim, ela que não sabe falar direito, não é boa nar-
radora como os outros no livro. Concluir é necessário, para satisfazer 
os leitores, mas ela se apavora com a idéia de desenlace, que equivale 
a sua morte como personagem. É necessário então que se retarde o 
final o máximo possível; se a escrita é atormentada, a possibilidade 
de amanhecer é horrível, pelo poder de extinção que o dia carrega.

Segundo Foucault (MACHADO, 2000, p. 155), a literatura-
-escritura não é a linguagem dos homens, nem da natureza, nem do 
coração, nem do silêncio. Também não é a fala dos deuses. Só quem 
fala na literatura é o livro, essa fala que é transgressão à lógica, que 
é recusa das regras do belo relato, que é repetição incessante e re-
duplicação contínua, sem princípio e sem plano (ou com um plano 
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impotente, como no caso deste romance), sem limites (ou com frágeis 
limites) e sem termo. Cena exemplar de reduplicação e repetição é a do 
suicídio da garota de quinze anos em Ontem não te vi em Babilónia, 
cena que jamais mostra um suicídio sem cessar de mostrá-lo, e nunca 
da mesma forma: ora há uma mãe podando ervas, ora insinua-se um 
cortejo de carros, ora aparece uma corda e uma boneca sob uma ma-
cieira, e assim por diante, até que temos como último depoimento a 
própria voz da enforcada, a qual termina o relato a girar, a girar sem 
conseguir morrer, seu morre-não-morre envolto em “mais que três, 
meia dúzia, uma dúzia, quarenta, sessenta, centenas de borboletas” 
(ANTUNES, 2006, p. 22).

O recente romance de Lobo Antunes, Sôbolos rios que vão, de 
2010, tem seu título emprestado do primeiro verso das Redondilhas de 
Babel e Sião de Camões, por sua vez inspiradas no salmo 136, “Junto 
aos rios de Babilônia”, Livro de salmos do Antigo Testamento, em que 
David narra o exílio dos hebreus cativos em Babilônia. Despertam o 
interesse, em associação com o romance, dois versos instigantes das 
redondilhas: “Bem são rios estas águas, / com que banho este papel” 
(CAMÕES, 2005, p. 106, versos 51 e 52), em que o enunciador de 
Camões alude a uma figuração que pode ser considerada essencial no 
texto antuniano: a de que a escritura é levada e lavada pelas águas irre-
primidas do rio, compondo um entrelaçamento confuso entre presente 
e passado, a delinear pela linguagem um sofrimento multifacetado.

Nesse romance, a poética da negatividade está coligada à 
configuração aquosa: as reminiscências de águas que banham o 
papel em que se escreve desembocam de maneira incontornável na 
ideia do rio, ou dos rios, relacionada à escritura e à memória. O rio 
Mondego é presença constante nas memórias do personagem, sob 
várias figurações. Uma delas, que aparece com certa insistência, é 
a da nascente do curso d’água, que o pai lhe mostrara em algum 
momento do passado e que parece ser o início de um caminho a se 
percorrer sobre os rios da escritura, inicialmente como tentativa vã 
de buscar esse ponto inicial, “um fiozito entre penedos quase no alto 
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da serra” (ANTUNES, 2010, p. 16), a nascente da própria lembrança, 
um “fiozito”, nada mais.

Essa busca insistente da nascente do Mondego força uma re-
flexão sobre o andamento originário da linguagem poética, sua fala 
singular, inabitual, aquilo que não se desgastou, que preserva o encanto 
da descoberta, como tenta dizer a poesia de Manoel de Barros, que 
se inclui entre as leituras de Lobo Antunes. Em seu artigo “Sôbolos 
Rios Que Vão de António Lobo Antunes: quando as semelhanças não 
podem ser coincidências”, Ana Paula Arnaut (2011, p. 1) menciona o 
desejo do escritor de “reduzir a escrita ao osso, assim prosseguindo 
a sua obsessão de escrever um livro onde o silêncio seja completo”. 
A ideia do osso nos remete ao curioso poema “Escova”, de Manoel 
de Barros, em que o enunciador manifesta sua perplexidade ante os 
arqueólogos escovadores de osso, e põe-se a escovar palavras, para 
resgatar suas significâncias primitivas, que ora associamos à busca 
da nascente do Mondego na escritura do romance.

Nascente, osso, origem: os termos não querem ser precisos, 
possivelmente porque não desejam estabelecer-se, condenarem-se à 
verdade. Talvez seja essa a essência da arte, da poesia, seu ato maior 
de negatividade: buscar essa verdade originária que nenhum conceito 
metafísico poderá definir, a busca do momento não contaminado em 
que a linguagem está diante do artista para se fazer poesia. É uma ideia 
cara a Heidegger, a Blanchot, a Foucault, a Barthes, a Agamben, enfim, 
a muitos dos que pensam a literatura, dos que refletem sobre a poesia.

A nascente, todavia, não pode ser encontrada verdadeiramente, 
e a narrativa segue sôbolos rios. O avô do personagem hospitalizado 
lhe deseja que repouse e que embarque na memória do sonho: “talvez 
sonhes com a nascente do Mondego e caminhes juntamente com o rio 
numa névoa de luz” (ANTUNES, 2010, p. 20). Não se pode deixar de 
relacionar esse caminhar com o rio à escritura, e assim são frequentes 
as referências à descida do Mondego, rio que ganha força em seu 
deslizar no sentido da foz, mas um deslizar trôpego, indiscernível 
como a memória, “difícil de distinguir no nevoeiro do Mondego” 
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(ANTUNES, 2010, p. 26), inelutável como seu clamor pela vida, e 
evidentemente pela escritura: “levem-me com vocês a caminhar sobre 
os rios” (ANTUNES, 2010, p. 65), ou confiante como sua declaração à 
mãe: “vou com os rios mãe” (ANTUNES, 2010, p. 82), e então julgava 
que “descia sobre os rios a caminho do mar”, ele que já parecia saber 
o que precisava, independentemente do que o pai podia lhe ensinar: 
“bastava a certeza de chegar à foz” (ANTUNES, 2010, p. 83).

Ao mesmo tempo, a nascente não é algo que se processa e 
se estabelece como ato de vir à luz e acontecer: “a humidade feita 
de líquenes do Mondego que não termina de nascer numa falha de 
penhascos” (ANTUNES, 2010, p. 32). Tanto nascer quanto morrer 
pertencem a um contínuo incessante: jamais se morre completamente, 
como nunca se nasce em definitivo. Assim, temos um doente de câncer 
que está a morrer todo o tempo e não morre como ser de escritura, 
uma vez que o relato termina com o senhor Antunes feito Antoninho 
na infância, a ouvir o canto da mãe, “sobre os rios a caminho da foz” 
(ANTUNES, 2010, p. 199), sempre a caminho da foz, assim como as 
andorinhas jamais morrem, assim como a escrita nunca nasce e nem 
morre, assim como ele tropeça “carruagens adiante” no comboio que vai 
em direção à nascente, “a escapar do que levo comigo” (ANTUNES, 
2010, p. 48), ou seja, a fugir do câncer na direção da serra, “que é da 
certeza de não morrer” (ANTUNES, 2010, p. 48). Como a pontuação 
de Lobo Antunes não é utilizada convencionalmente, a expressão que 
fala da incerteza da morte, ou da certeza da não morte, tanto pode 
ser uma indagação, uma busca, quanto uma afirmação, como se não 
morrer equivalesse a uma viagem em sentido contrário. Isso nos faz 
pensar no sentido da escritura, tanto em termos de compreensão, de 
significação, quanto na acepção de orientação: que significa essa 
narrativa, para onde se dirige essa escritura? Em Lobo Antunes, essas 
perguntas não encontram respostas, ou pelo menos não encontram as 
mesmas respostas que se encontram nas narrativas convencionais. 
Como não faz sentido decifrar um sentido, a narrativa fica, como fica 
o personagem que se recusa a morrer: “mas não faz sentido eu morrer 
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e por não fazer sentido fico” (ANTUNES, 2010, p. 53). Da mesma 
forma, “os nomes dos rios se esvaziaram de sentido” (ANTUNES, 
2010, p. 133), para que servem as palavras que designam os seres, 
principalmente seres fluidos, cuja sina é correr e correr sem que se 
lhes possa atribuir um sentido. Sim, mas o rio tem um sentido, sabe-se 
que se desloca para o mar, o personagem tem a certeza de que vai à 
foz, mas ao chegar ao mar as possibilidades infinitas se abrem com 
a “barca bela que se vai deitar ao mar” (ANTUNES, 2010, p. 169), a 
canção infantil que “a mãe cantava diante da máquina de costura e ele 
a acompanhá-la na enfermaria, recordava uns versos, não recordava 
outros” (ANTUNES, 2010, p. 169), e na ambiguidade de locução a 
barca bela da escritura, na voz do personagem e de sua mãe, desliza 
aos trancos em direção ao mar: “quem quer ver a barca bela e o resto 
dos versos perdido” (ANTUNES, 2010, p. 196).

E assim como a barca bela busca seu rumo pelos meandros dos 
rios que vão, a escritura de Lobo Antunes tenta buscar seu sentido nos 
depoimentos, recordações, esquecimentos, sofrimentos das vozes que 
enunciam um discurso doente, que não se remedeia, que não se cura 
jamais porque não pode trazer o conforto do ato de compreender. E 
tanto a barca bela quanto a escritura vão dar ao mar, ao seu enorme, 
ao seu belo silêncio infinito que nada esclarece.

A ficção de Lobo Antunes é, portanto, sob o ponto de vista da 
negatividade sem acordo, amoral, aética, apolítica, assimétrica em sua 
essência, apesar da presença de uma forma pretensamente ordenadora 
da escritura. A hostilidade à forma romanesca tradicional, à ordenação 
civilizada da escrita é franca. A escritura revela a fascinação do primi-
tivo, do intuitivo, do sensual: Eros e Tânatos, primitivos e violentos, 
se alternam e se superpõem, nascimento e morte emaranhados, sem 
solução. A ênfase é no vitalismo em detrimento do racionalismo, o 
fluxo contínuo da existência dos seres ficcionais estabelece uma série 
de relações que não se baseiam em princípios constantes e absolutos, 
dependentes de um centro, mas desarticuladas e independentes, que 
não conduzem a conclusões.
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REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E 
VERDADE NUM SONETO DE FLORBELA DE ALMA

Le désastre est du côté de l’oubli; l’oubli sans mémoire, le retrait 
immobile de c’est que n’a pas été tracé – l’immemorial peut-être; 
se souvenir par l’oubli, le dehors à nouveau177 (BLANCHOT, 
2003b, p. 10).

Antes das considerações seguintes, é preciso ler bem o soneto 
de Florbela d’Alma, (ESPANCA, 1934, p. 169):

Esquecimento

Esse de quem eu era e que era meu,
Que foi um sonho e foi realidade,
Que me vestiu a alma de saudade,
Para sempre de mim desapar’ceu.

Tudo em redor então escureceu,
E foi longínqua toda a claridade!
Ceguei... tateio sombras... Que ansiedade!
Apalpo cinzas porque tudo ardeu!

177 Trad. do autor: O desastre está na vizinhança do esquecimento; o esquecimento sem memória, 
o retiro imóvel do que não foi traçado – o imemorial, talvez; lembrar pelo esquecimento; o 
fora novamente.
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Descem em mim poentes de Novembro...
A sombra dos meus olhos, a escurecer...
Veste de roxo e negro os crisântemos...

E desse que era meu já me não lembro...
Ah! a doce agonia de esquecer
A lembrar doidamente o que esquecemos!...
           

É clássica, inevitável até, a associação de poesia com memória. 
Os primeiros poetas, os aedos, os rapsodos são tidos como os esco-
lhidos dos deuses para perpetuar a memória dos homens. As canções, 
são repletas de recordações.

Para os gregos, a noção de Verdade (Alethéia) situava-se no 
lado oposto do Esquecimento (Léthe). Alethéia dá brilho e esplendor. 
Léthe faz silêncio e obscuridade. A alta honra na sociedade arcaica era 
ser imortalizado pelas palavras do poeta. Seriam palavras incontestá-
veis, portanto verdadeiras, o que lhes conferia um poder exorbitante, 
um poder de vida e morte sobre os mortos, ao confrontar memória 
e esquecimento. O que importa não é dizer, mas dizer de novo e no-
vamente e outra vez, no presente imóvel da memória, na suspensão 
do tempo proporcionada pela dialética grega que entrelaça memória 
e esquecimento, Mnemosine e Lesmosine. E a cada vez falar pela 
primeira vez, sempre primeira. É nesse jogo que o esquecimento se 
faz indispensável para possibilitar a memória.

No prólogo da Teogonia, Hesíodo (1995, p. 53-55) refere-se às 
musas que lhe ensinaram o canto e alude à memória do esquecimento:

Na Piéria gerou-as, da união do Pai Cronida,
Memória rainha nas colinas de Eleutera,
para oblívio de males e pausa de aflições

É surpreendente a referência à união da Memória com Zeus para 
gerar as musas do canto (verso 53), não para rememoração, mas para 
oblívio (lesmosýne). Não um esquecimento absoluto, uma negação 
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da memória, mas uma memória-esquecimento que faz cessar males 
e preocupações (ámpauma mermeráon). A união de Memória com 
Zeus traz assim algo diferente, uma espécie de não memória, expressa 
como esquecimento, pausa, substituição. A poesia é, portanto, essa 
memória ardilosa, que tanto rememora quanto esquece.

É uma memória remota, memória como abismo. Normalmente 
se dá ao ato de Esquecer um significado tão derrisório quanto deprecia-
tivo; não obstante, esquecer não é pouca coisa, é a própria vigilância 
da memória, a força guardiã graças à qual o esconderijo das coisas 
é preservado e graças à qual os mortais – como os deuses imortais, 
preservados do que eles são, ou protegidos do que eles são – repousam 
no que é escondido deles, também protegidos de si mesmos.

Numa releitura da alethéia grega, Heidegger (2008, p. 60), em 
A origem da obra de arte, relaciona-a ao fazer poético, como instau-
ração da verdade na obra, instauração como oferta, como fundação, 
como começo. Há na obra de arte, na poesia, uma verdade que não é 
passível de verificação, que não é dedutível a partir do já existente. 
Na obra de arte, rompe o “abismo intranquilizante” que subverte o 
habitual e aproxima a obra de arte da origem, da origem da linguagem, 
desvencilhada do que aí havia. A arte cuja origem Heidegger investiga 
é uma desvinculação do acúmulo histórico, um desvio do corrente 
consagrado, e dessa maneira, pode-se dizer que a arte é produto 
também de um esquecimento: ofertar, fundar, começar pressupõem 
oblívio, descarte de exemplos e modelos, origem. A origem da obra 
está no olvido de tudo aquilo que se diz a respeito dela, de todas as 
determinações teóricas e estéticas, aí estará ela, intocada, exibindo sua 
verdade e sua salvaguarda, esse repouso inquieto, essa persistência 
no abismo de intranquilidade que a obra propicia.

Outra ideia preciosa de Heidegger (2008, p. 42) é que a ver-
dade da obra de arte é ao mesmo tempo ocultação e desocultação 
(esquecimento e memória). Mas essa desocultação-verdade não é 
a conformidade de um enunciado com seu objeto, nem a justeza da 
representação, que constituem os pressupostos da metafísica racio-
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nalista em que a verdade está associada à memória. Esse ente que se 
mostra na abertura carrega um estranho paradoxo, quando se retém 
na ocultação e se projeta na desocultação. A ocultação ocorre no ente 
de modo duplo, como uma dupla reserva: recusa e dissimulação, ou 
camuflagem. A dissimulação ou camuflagem do ente é que permitem 
que nos iludamos, que não tenhamos certeza exata na visão das coi-
sas. Ela garante a dispersão e a transgressão no nosso entendimento. 
Segundo Heidegger, “À essência da verdade como desocultação, 
pertence negar-se sob o modo de dupla ocultação”. Note-se que para 
Heidegger a palavra verdade acolhe oposições, dualidades, ambigui-
dades, dispersões, equívocos, ou seja, nada a ver com a ideia de uma 
determinação metafísica proposta por um enunciado. A verdade como 
desocultação advém da oposição entre a clareira e a dupla ocultação 
(recusa e dissimulação). Não há nada em Heidegger que relacione 
a essência da obra de arte a imitação, ou reprodução, ou resgate, ou 
recordação reconstituinte. Não mais obscuridade, agora o esquecimento 
é o sol: a memória brilha através de seu reflexo, refletindo-o e tirando 
daí a luz – alegria e claridade. Assim A origem da obra de arte reflete 
o amor de Heidegger (2008, p. 58) pela poesia, é a própria declaração 
de amor: “A verdade, como a clareira e ocultação do ente, acontece 
na medida em que se poetiza. Toda a arte, enquanto deixar-acontecer 
da adveniência da verdade, é na sua essência Poesia”. A Poesia tem 
um sentido bastante amplo em Heidegger, e possivelmente engloba 
todas as outras artes, mas certamente guarda uma relação profunda e 
estreita com a linguagem.

Tudo isso e mais diz o soneto de Florbela de Alma que ora 
se apresenta. O objeto não existe mais; desapareceu nas trevas, em 
seu lugar temos a linguagem poética. Há perda, saudade, mas o ser 
se dissipou; restaram as palavras do poema, que lembra doidamente 
o que se esqueceu. Lembrar doidamente é lembrar sem razão, sem 
ordem, é recusar a concordância do conhecimento com seu referen-
te, particularmente se o objeto do lembrar é “o que esquecemos”. A 
poesia, nessa lembrança doida do que não existe, nessa ilusão e nessa 
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incerteza, funda uma verdade, instaura, oferta, começa, eis o começar 
da poesia, o que sempre começa na poesia, o que nunca é de outra 
coisa, o que é sempre poesia.

A arte é assim um espaço de metamorfose, que faz do esque-
cimento não uma função, mas um evento, ou seja, algo que não está 
a serviço de um poder de dizer, uma mestria, uma prática feliz da 
memória. Filosoficamente, o esquecimento contém em si a proprie-
dade de estabelecer algum tipo de ligação entre os seres e as coisas 
esquecidas, que faz com que o esquecido retorne de alguma forma, 
as mais das vezes idealizada, enriquecida pelo próprio esquecimento. 
O esquecimento, portanto, é uma função importante do viver, porque 
nos ajuda a compor o discurso, hierarquizar os elementos, priorizar 
determinadas informações, ordenar, classificar, completar... Eu escrevo 
este texto. Se não me fosse dado esquecer a ele ou a partes dele, não 
seria possível relê-lo, completá-lo, enriquecê-lo, ele cairia na este-
rilidade própria do texto literário. O esquecimento é útil. Segundo 
Maurice Blanchot, um “poder feliz”. Não obstante, o esquecimento 
na poesia não é uma função, e sim um evento.

O que na memória do cotidiano funciona como mediação entre o 
ser e as coisas torna-se na arte o afastamento, a separação patrocinada 
pela memória do esquecimento, o que não ata nem desata. O esqueci-
mento na escrita literária torna-se um movimento estéril, um vaivém 
incessante em que quem esquece o faz sem a possibilidade de esquecer, 
porque não há o que esquecer: o locutor está suspenso entre a memória e 
a ausência de memória. É a estranha experiência de esquecer o esquecido 
sem esquecimento, ou “de lembrar doidamente o que esquecemos”.

A poeta fala como se estivesse lembrando; mas, se lembra, é 
por meio do esquecimento. O processo é o de uma migração interior, 
que vai ao profundo do ser como um risco – não como um recurso – e 
encena uma certa ciência do ser em relação ao que está acontecendo, 
o saber do mais profundo afastamento.

Nessa condição, a linguagem literária aponta repentinamente 
para a coisa esquecida e para o esquecimento, afastamento desmedido 
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onde se torna possível encontrar o espaço da metamorfose, o espaço 
de preservação do que se esconde, que protege os seres daquilo que 
eles são, e que protege a arte e a poesia do habitual.

Na noite da escritura, que é a noite do esquecimento, não se pode 
dormir, sofre-se de insônia incurável. Por um lado, ela não afirma sua 
verdade; por outro, não mente; não há sinceridade nem fraude, ine-
xistem parâmetros de aferição. Aí a morte não se encontra como fim; 
esquecimento e memória se fundem e ao mesmo tempo se repelem, 
um tentando sobrepor-se ao outro, e simultaneamente convivendo lado 
a lado, e sobre a memória e o esquecimento comparece a invenção 
a preencher lacunas e a criar outras; tudo é angústia, incompletude, 
falta. É a própria impossibilidade de fazer dessa noite uma zona franca 
de claridade, de compreensão e de verdade.

O esquecimento de que trata o soneto de Florbela de Alma é o 
imemorial: não se trata de recuperar imperfeitamente, ou de qualquer 
maneira que seja, algo que já ocorreu, mas de acessar algo que nunca 
aconteceu, de trazer o não ocorrido à linguagem poética. É nostalgia, 
presságio da inconsciência, distração, estremecimento, escritura do 
desastre e desastre da escritura. O imemorial, então, é o esquecimento 
inesquecível porque é linguagem, é palavra. Há uma promessa for-
mulada linguisticamente, tão lúcida que provoca nossa distração, tão 
completa, verdadeira, soberana, que é incompreensível, e que compõe 
a beleza da poesia, e seu desastre.
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HERESIAS DA LETRA SEM CORPO 
E DO ESPÍRITO ERRANTE

UMA LEITURA DO ROMANCE AS INICIAIS, DE 
BERNARDO CARVALHO

Os fundamentos destas considerações encontram-se nas 
formulações de Jacques Rancière sobre o conceito de literatura, em 
oposição ao de belas-letras, e suas implicações para o mundo da es-
crita e para o que ele denomina mundo das condições. Daí a necessi-
dade de se definirem alguns conceitos trabalhados por Rancière, tais 
como literatura, belas-letras, sistemas de legitimação, democracia, 
orfandade e errância das palavras, que conduz ao que ele chama “he-
resias da letra sem corpo e do espírito errante”. Uma vez estabeleci-
dos, esses princípios nortearão a investigação que se conduzirá sobre 
o romance As iniciais, de Bernardo Carvalho.

A proposta de Rancière se baseia em sua recusa de investigar 
a escrita sob o ponto de vista das formas estereotipadas do pensa-
mento de hoje.

Recusa, para começar, de instalar-se no fim da filosofia e na infe-
licidade dos tempos. [...] Recusa, por outro lado, de seguir a onda 
do social, de ceder ao peso dominante do pensamento estatizado, 
este pensamento segundo o qual nada existe senão estados de 
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coisas, combinações de propriedades, e que julga as práticas e os 
discursos na medida em que eles reflitam, desmintam ou desco-
nheçam estas propriedades (ALLIEZ, 1996, p. 100).

A questão do “próprio” da literatura, ou “o ser da coisa literá-
ria” em oposição ao saber dos letrados, as belas-letras, parte dessa 
recusa. Na escrita, as “combinações de propriedades” estruturam o 
edifício mimético, que fornece os elementos de investigação aos fi-
lósofos da escrita, os quais evitam a desordem literária, encerrando 
as letras nas categorias estabelecidas para a poesia e para a ficção.

Toda essa formulação da representação, que Rancière ten-
ciona subverter, passa por três cânones notáveis: Homero, Platão e 
Aristóteles.

O ponto inicial de inquietação é Platão, que desmascara a 
dupla mentira de Homero e seus pares: seus deuses movidos por 
querelas e adultérios desmentem sua própria divindade; sua palavra 
escondida na palavra de seus personagens desmente sua paternidade 
do discurso. No Fedro, os poetas são considerados almas de sexta 
categoria, por serem meros produtores de imitação, e não investiga-
dores da verdade.

A própria palavra escrita deve ser vista com reservas, por 
seus possíveis efeitos perniciosos, adverte Platão, ao relatar o mito 
egípcio da invenção da escrita. Conforme o relato socrático, o deus 
Theuth foi ter com o deus Thamus e mostrou-lhe suas invenções, que 
iam sendo criticadas pelo outro, com boas ou más palavras. Após 
tantas artes, apresentou-se-lhe a escrita, que, segundo o inventor, 
tornaria os egípcios mais sábios e lhes fortaleceria a memória e lhes 
consolidaria a sabedoria. Dando seu parecer, Thamus elogiou o outro 
por sua arte, mas discordou dos benefícios da invenção:

[...] this discovery of yours will create forgetfulness in the 
learners’ souls, because they will not use their memories; they 
will trust to the external written characters and will not remember 
of themselves. The specific which you have discovered is an aid 
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not to memory, but to reminiscense, and you give your disciples 
not truth, but only the semblance of truth; they will be the hearers 
of many things and will not have learned nothing; they will 
appear to be omniscient and will generally know nothing; they 
will be tiresome company, having the show of wisdom without 
the reality178 (PLATO, 1991, p. 138).

A idéia da perturbação da letra órfã, que Rancière vai relacio-
nar ao advento da democracia, aparece em Platão como uma ameaça 
à verdade, ou à adequação entre o enunciador, o discurso e o receptor:

And when they [the speeches] have been written down, they are 
tumbled about anywhere among those who may or may not 
understand them, and know not to whom they should reply, to 
whom not: and, if they are maltreated or abused, they have no 
parent to protect them; and they cannot protect or defend 
themselves179 (PLATO, 1991, p. 139).

Além do mito da invenção da escrita, há no diálogo platônico 
o mito das cigarras (enunciadores) que têm voz identificável e pri-
vilegiada: as cigarras receberam das musas o honroso privilégio de 
não necessitarem de alimentação em toda sua vida, sendo capazes 
de cantar, do nascimento até a morte, sem comer nem beber), que 
separa os trabalhadores dos dialéticos, e o mito da parelha de cavalos 
alados, que reforça essa divisão e identifica os “donos das vozes”. 
Uns alcançam as verdades celestes, outros não; estes não têm o poder 
da palavra, aqueles trocam palavras a qualquer hora do dia. É essa 

178 Trad. do autor: “Sua descoberta vai criar o esquecimento nas almas dos aprendizes, porque 
eles não usarão suas memórias, irão confiar nos caracteres externos escritos e não vão se 
lembrar de si mesmos. O específico que você descobriu é uma ajuda não à memória, mas 
à reminiscência, e você dá aos seus discípulos não a verdade, mas apenas a semelhança da 
verdade, eles serão os ouvintes de muitas coisas e não terão aprendido nada; eles parecerão 
oniscientes, mas em geral não saberão nada; eles serão uma companhia aborrecida, possuin-
do a aparência de sabedoria sem a realidade”.

179 Trad. do autor: “E, quando eles [os discursos] estiverem escritos, eles irão circular por aí entre 
os que poderão ou não entendê-los, e não saberão a quem replicar nem a quem não replicar 
e, se eles são maltratados ou abusados, não têm um pai que os proteja ou os defenda”.
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relação ordenada do fazer, do ver e do dizer, em que os papéis são 
estabelecidos segundo uma hierarquia de legitimação, que a escrita 
vem desfazer.

Há em Platão, portanto, a preocupação com a verdade, a que os 
poetas épicos fogem, com a identificação dos corpos que engendram 
palavras, de acordo com seu nível, o mais elevado dos quais é o dos 
filósofos que buscam a verdade divina. Há também uma inquietação 
quanto ao destino errante da palavra órfã na escrita sem pai, que não 
é capaz de defender-se nem de proteger-se por si.

As preocupações de Platão acabam por legitimar o enganador 
como poeta, que é reabilitado pela Poética de Aristóteles. A mentira, 
denunciada por Platão, regulamentada por Aristóteles, acaba por se 
instituir como saber através da convenção que o edifício mimético 
estabelece entre o autor, o discurso e o receptor. A mentira não é então 
mentira, é ficção, é a “regra séria do não sério”, na expressão de Rancière.

Na idade moderna, a fábula platônica foi representada pelos “fi-
lhos do povo”, que descobriram escritos desconhecidos e/ou misteriosos 
e deles se apropriaram. A viuvez da postura platônica faz-se sentir 
entre aqueles que lamentam as devastações da letra muda/falante,180 
da letra órfã, como os filósofos da monarquia, a vociferarem contra 
os joões-ninguém, incitadores de sedição que se apropriam da escrita 
que não lhes é destinada para realizar seus desígnios.

A literatura, ao se opor às belas-letras, representa o desvio da 
concepção ordenada da prosa em direção às aventuras do sentido, 
inaugurando uma nova partilha entre a ordem do discurso e a das 
condições. Rancière propõe que literatura não é apenas o que suce-
de as belas-letras, mas aquilo que as faz desaparecer, como evento 
singular da escrita, não mais subordinado à concepção clássica da 

180 Para Rancière, a letra sem pai tem a dupla condição de ser ao mesmo tempo muda e exces-
sivamente falante. Muda porque não tem um dono que lhe legitime o conteúdo; tagarela 
porque, exatamente por não ter um pai que a acompanhe, rola pelo mundo multiplicando sua 
fala nas mais diversas situações.
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inventio (assunto), da dispositio (organização das partes) e da elo-
cutio (tons e complementos convenientes à dignidade do gênero e à 
especificidade do assunto). É a ruptura da literatura, que contém em 
si a ilusão da continuidade, mas que leva a sua absolutização. Não 
mais as relações estáveis entre as palavras e as coisas e as idéias. 
Não mais a ordenação das posições do falante e do discurso, do pai 
enunciador e da letra filhote. Não mais o elemento ordenador da mi-
mese. Não mais a convenção entre o enunciador e o destinatário que 
regula as maneiras de recepção da obra de arte, ruptura representada 
pelos golpes de espada de Dom Quixote nas marionetes de mestre 
Pedro. Não mais a correspondência entre a letra e seu pai, mas a 
falha entre o corpo e a letra. No caso de Dom Quixote, sua loucura 
reside em sua falha, que é o paradoxo de ser ele ao mesmo tempo 
o homem do atraso cavaleiresco e o herói da modernidade literária. 
Herói porque não reconhece mais a relação convencional entre ficção 
e não ficção, desautorizando as belas-letras, que organizam a ficção 
dentro da realidade, a “regra séria do não sério”, estabelecendo um 
jogo entre os modos de discurso e os modos de recepção, em que 
enunciador e receptor obedecem às premissas convencionadas.

A quebra das convenções estabelece a “doença” da escrita: sua 
orfandade faz com que a contingência determine seu referencial, ou 
seja, a escrita não possui a priori um referencial ou um enunciador 
pré-determinado. A teoria da representação linguística (cada palavra 
a uma coisa representada) ou a idéia de que a palavra é signo sucum-
bem aí. O remédio para a doença da escrita é sempre outra escrita, 
um texto que corrige as falhas do outro.

A palavra é deslegitimada pela ausência do pai, como a so-
ciedade das deslegitimações que tende a derrubar a divisão entre os 
superiores e inferiores em vários níveis, num regime que remete ou 
que converge para a desigualdade e para a desordem democrática. 
Essa perturbação é um efeito da disseminação dos discursos, que 
confirma a deslegitimação própria da democracia, dispersão e desvio 
da letra, que erra sem voz que lhe confira legitimidade.
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É a pulverização do corpo glorioso de uma sociedade, outrora 
representado pela epopeia de um povo, em que o criador escreve como 
quem fabrica armas e utensílios necessários à perpetuação da tribo, 
num imitativo elevado que exprime o ethos da coletividade. A orde-
nação tem de ser respeitada, o modo de ser da literatura corresponde 
aos modos de fazer da comunidade.

A literatura não mais belas-letras, em oposição à escrita con-
vencional, é capaz de dar a qualquer corpo obscuro a capacidade 
do brilho, porque a escrita deixa de se enquadrar em esquemas de 
representação para promover a errância da letra sem pai, a heresia da 
conspurcação das belas letras, o espírito errante que desafia a coerência 
entre a ordem das palavras e a das coisas. O compartilhamento da 
letra por todos é uma contingência igualitária que propicia um novo 
tipo de desigualdade decorrente da deslegitimação, que se opõe à 
desigualdade existente no sistema de legitimação.

Nessa condição, a literatura tende a aproximar-se de sua absolu-
tização, tornando-se um evento tanto mais singular, único, quanto mais 
se afastar de seu locutor, enunciador ou produtor, com “la disparition 
élecutoire du poète”, nas palavras de Mallarmé. Para Blanchot, a au-
sência do sujeito é uma das características primeiras da obra de arte:

L’œuvre d’art ne renvoie pas immédiatement à quelq’un que 
l’aurait faite. Quand nous ignorons tout des circonstances qui 
l’ont preparée, de l’histoire de sa création et jusq’au nom de 
celui qui l’a rendu possible, c’est allors quélle se raproche le 
plus d’elle-même. C’est là sa direction véritable181 (BLAN-
CHOT, 1999, p. 293).

Essa concepção se opõe a uma visão pragmática da literatu-
ra, que, segundo Rancière, desconsidera o que ele estabelece como 

181 Trad. do autor: “A obra de arte não reenvia imediatamente a quem quer que a tenha feito. 
Quando igonoramos todas as circunstâncias que propiciaram sua produção, da história de sua 
criação até o nome de quem a tornou possível, é então que ela se aproxima mais dela mesma. 
Essa é a direção verdadeira”.
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o cerne da questão, ou seja, a ruptura da escrita com as belas-le-
tras, inaugurando a literatura nesse sentido específico. Conforme 
R ancière, a transição de belas-letras para literatura ocorre entre os 
séculos XVIII e XIX; entretanto, a fábula do “louco da letra”, o Dom 
Quixote, fundador da literatura, situa-se no início do século XVII, 
inaugurando a errância da letra sem pai. O cavaleiro da triste figura 
subverte a relação convencional entre ficção e não ficção, que não 
lhe diz respeito, substituindo-a pela dicotomia falso-verdadeiro, que 
aparecem indistintamente na ficção e na não ficção, as quais per-
dem a importância. Ficção e não ficção são pactos da representação, 
que organizam as relações entre os modos de discursos e os modos 
de recepção, estabelecendo a arquitetura mimética que sustentava 
o modelo das belas-letras. Dom Quixote quebra as normas de re-
presentação, fazendo prevalecer a lei interior sobre a exterior, que 
se esfacelava. A boa relação entre a ordem do discurso literário e a 
ordem das condições, sustentada pela brincadeira séria do não sé-
rio, é desfeita pela crença na verdade dos livros, que deixam de ser 
diversão para se tornar a sua infelicidade, e sua loucura da crença 
na ficção contamina Sancho Pança, representante do “bom senso” 
popular, disseminando a loucura da letra para além dos limites idea-
lizados pelo cavaleiro nostálgico dos feitos heroicos.

É consistente afirmar que Dom Quixote inaugura uma nova 
relação entre o produtor, a obra e a recepção, mas é importante su-
blinhar que o texto de Cervantes não foi concebido como tal, tendo 
adquirido essa condição pelos desdobramentos das concepções de 
romance desde então. A literatura “não é aquilo que sucede as belas-
-letras, porém aquilo que as suprime”.182 Pode-se pensar em termos 
de supressão ideal, um basta progressivo que tenta passar um rolo 
compressor no edifício mimético, mas que tem nele ainda, nos sé-
culos vindouros, um vigoroso adversário, que, não obstante a altura, 

182 RANCIÈRE, op. cit., p. 26.
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tem uma queda lenta, embora inexorável, ainda que a filosofia tente 
evitar a desordem literária, sustentando os mecanismos de atribuição 
de vozes próprias aos diversos corpos.

No dizer de Rancière (1996), há literatura quando as relações 
entre as vozes e os corpos rompem as regras que dividem os domí-
nios da realidade e da ficção, quebram as convenções que distinguem 
as formas da palavra comum e da palavra artisticamente trabalhada.

O rompimento das regras, a quebra das convenções acarreta 
novas oposições que marcam o texto literário: a oposição ao suporte 
mítico e histórico, bem como a dispensa do símbolo como referên-
cia, como a ideia de um sentido que se coloca atrás da intriga

Uma vez ruído o prédio mimético, o que sustentará a edifica-
ção literária? Na falta da regra externa, deverá substituí-la a regra 
interior. Rancière aventa três possibilidades de afirmação da potên-
cia da obra de arte, que permanecem como “gracejos de comedian-
tes e prefaciadores”: potência da individualidade de seu produtor, 
potência de sua totalidade fechada sobre si mesma e trazendo ela 
própria sua regra de unidade, ou a potência pura da linguagem, des-
viada de seus usos representativos e comunicativos e voltada para 
seu ser próprio.

É necessário considerar um novo fundamento agregado a 
essas possibilidades. Ao proclamar sua autonomia em relação ao 
edifício mimético, a literatura passa a se sustentar em uma hete-
ronomia de outro gênero, “sua identificação com uma potência 
própria do pensamento, com um modo específico de presença do 
pensamento na matéria que é também heteronomia do pensamento” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 3).
A physis que a tekhnè imitava e completava teve de ser subs-

tituída por uma metafísica de natureza diferente, que fosse para o 
estilo o que a physys era como modelo mimético, levando à absolu-
tização da literatura. Rancière lembra, com Flaubert, que “o estilo é 
uma maneira absoluta de ver as coisas” (RANCIÈRE, 1996, p. 3), e 
absoluto pressupõe desvinculação. Desvinculação de quê?
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Das formas de apresentação dos fenômenos e de ligação dos 
fenômenos que definem o mundo da representação. Para que a 
literatura afirme sua potência própria, não basta que ela aban-
done as formas e as hierarquias da mimesis. É preciso que aban-
done a metafísica da representação. É preciso que abandone a 
“natureza” que a funda: seus modos de apresentação dos indiví-
duos e as ligações entre os indivíduos; seus modos de causali-
dade e inferência; em suma, todo o seu regime de significação 
(RANCIÈRE, 1996, p. 3).

Considerando o sujeito escritor como o pai do discurso, e o 
personagem como seu refém, ou seja, aquele que não deveria ler 
nem participar da vida do escrito, mas que, para além de sua função 
ficcional, ainda seduz o filho do povo, Sancho, não estaria o pró-
prio escritor se identificando com o personagem, transformando-se 
também no louco que cria o “próprio” da literatura, a transgressão, 
eliminando a paternidade reguladora das convenções? Não seria 
esta a forma de investigar “a subjetivação que liga a posição do 
escritor e do narrador à de seu refém” em As iniciais, de Bernar-
do Carvalho? Não é essa a maneira como “a” literatura se deter-
mina, “no jogo das transformações e das reviravoltas da fábula” 
(RANCIÈRE, 1995, p. 77)? O “próprio” da literatura seria, então, 
a reescrita do que já foi escrito. “É o puro desdobrar-se ao infinito 
das combinações que ela autoriza” (RANCIÈRE, 1995, p. 80). É o 
efeito suspensivo da literatura: a natureza literária de um texto está 
relacionada a uma historicidade que lhe confere a dramaturgia “das 
aventuras e dos imperativos da escrita” (RANCIÈRE, 1995, p. 97). 
A escrita tem sempre um tipo de déficit que está suspenso ao mito 
de outro escrito.

Numa posição clássica, o escritor onipotente cria seres sub-
missos, o pai gera filhos, fazendo-se mestre de vida ou mestre de 
jogo; essa posição é exemplificada nas relações internas do romance 
As iniciais nas tentativas do personagem M., como escritor, de se 
tornar o senhor dos fatos e dos personagens. Nesse caso, o persona-
gem é instrumento de reflexão sobre a busca da verdade, e a litera-
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tura se faz filosofia, postura com a qual o texto de Carvalho rompe.
Para Rancière, há literatura quando as relações entre as vozes 

e os corpos suprimem as regras que dividem os domínios da realida-
de e da ficção, quebram as convenções que distinguem as formas da 
palavra comum e da palavra artisticamente trabalhada. A literatura 
não é então apenas a purificação da linguagem em seu interior, muito 
menos o engajamento impuro.

Em As iniciais, o narrador não se isola na solidão própria da 
linguagem, nem pretende atribuir aos corpos que ali se movimen-
tam uma linguagem de questionamento ou de alegoria social. Po-
de-se atribuir a ele as palavras de Rancière a respeito de Flaubert:

Ele faz a aposta insensata de fazer falar a vida muda na língua de 
uma arte inteiramente transparente. Produz, em suma, aquele es-
tado “neutro” da linguagem de que fala Blanchot, enfiando-se, 
não no interior da língua, porém na relação enigmática que a pu-
reza do ideal literário mantém com as vidas mudas, ou seja, de 
fato, com a entrada democrática da escrita na vida de qualquer um 
e de qualquer vida na vida da escrita (RANCIÈRE, 1995, p. 101).

A neutralidade reivindicada por Blanchot advém da relação 
de busca que o escritor mantém com o livro. O livro nunca está 
pronto; não é ele propriamente que exerce atração sobre aquele 
que escreve, mas a busca dele. O livro só importa na medida em 
que ele representa a busca do livro, independentemente dos gêne-
ros e espécies. E é ela que conduz o escritor a neutralizar a escrita 
literária, em reduzi-la ao ponto neutro e impessoal da linguagem, 
o próprio da literatura:

[...] plutôt comme ce qui ne se découvre, ne se verifie ni ne se 
justifie jamais directement dont on ne s’approche qu’en s’en dé-
tournant, qu’on ne saisit que là où l’on va au-delà, par une re-
cherche qui ne doit nullement se préoccuper de la littérature, de 
ce quélle est “essentiellement”, mais qui se préoccupe au con-
traire de la réduire, de la neutraliser ou, plus exactement, de des-
cendre, par un mouvement qui finalement lui échappe et la né-
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glige, jusqu’à un point où ne semble parler que la neutralité 
impersonnelle183 (BLANCHOT, 1999, p. 272).

Em As iniciais, as leis que regem o texto são as leis do que 
Rancière chama “esse mundo de baixo, esse mundo molecular, in-
-determinado, in-individualizado, anterior à representação, anterior 
ao princípio de razão” (RANCIÈRE, 1996, p. 4). Aqui, a narração 
clássica é esvaziada, transformada em blocos de textos que se su-
perpõem e se entremeiam, é a literatura escondendo seu trabalho ao 
mesmo tempo em que o realiza.

Coloca-se em primeiro lugar a questão da estrutura do texto 
em si e sua relação com o que o autor chamou romance. Que lugar 
ocupa o romance na literatura, afinal? Conforme Walter Benjamin, 
o surgimento do romance decreta a morte da narrativa, porque o ro-
mance é livro, é página impressa, seu leitor é solitário, “ele nem pro-
cede da tradição oral nem a alimenta” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 
O romance é, portanto, um gênero disperso, transgressor, que não 
contém verdades, que não edifica, nem forma, não havendo exceção 
nem para o Bildungsroman, o romance de formação: “A origem do 
romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplar-
mente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe 
conselhos nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 1994, p. 201).

Rancière considera o romance, por motivos parecidos com os 
de Benjamin, a escrita fundadora da democracia, a partir do mo-
mento em que a letra desincorporada inicia sua trajetória errante, 
tornando-se a escrita de todos e de qualquer um. À errância da letra 
em Rancière, corresponde a dispersão de Blanchot, mas com uma 

183 Trad. do autor: “[…] antes como o que não se descobre, não se verifica nem se justifica jamais 
diretamente, de que não se aproxima a não ser afastando-se, que só se percebe lá onde se vai 
além, numa busca que não deve preocupar-se minimamente com a literatura, daquilo que ela 
é “essencialmente”, mas que se preocupa ao contrário em reduzi-la, em neutralizá-la ou,mais 
exatamente, em descer, por um movimento que finalmente lhe escapa e a negligencia, até um 
ponto onde só parece falar a neutralidade impessoal”.
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diferença: o romance, como gênero, em si, é manso, uma espécie 
de cordeiro em pele de lobo: “Le roman est souvent dit monstrueux, 
mais, à quelques exceptions prés, c’est un monstre bien éduqué et 
trés domestiqué”184 (BLANCHOT, 1999, p. 278).

A expressão “monstro bem educado e domesticado” refere-se 
aos romances em geral, que ainda se escondem na “discreta seguran-
ça de suas convenções” e na “riqueza de seu conteúdo humanista”.

Não é a existência do gênero, com todas as suas liberdades e audá-
cias aparentes, mas que mantém convenções internas que lhe garantem 
a sobrevida, que irá aproximá-lo do próprio da literatura, e sim a atitude 
de busca atormentada daqueles que produzem a escrita e que os conduz 
ao espaço “fechado, separado e sagrado, que é o espaço literário”:

Ce n’est pas la diversité, la fantasie et l’anarchie des essais qui 
font de la littérature un monde dispersé. Il faut s’exprimer 
autrement et dire: l’éxperience de la littérature est l’épreuve 
même de la dispersion, elle est l’approche de ce qui échappe à 
l’unité, expérience de ce qui est sans entente, sans accord, sans 
droit – l’erreur et le dehors, l’insaisissable et l’irrégulier185 
(BLANCHOT, 1999, p. 279).

Vamos examinar os componentes de errância e dispersão em 
As iniciais. De início, percebe-se que não há aqui uma prevalên-
cia de qualquer um dos elementos tradicionais da narrativa que o 
enquadre em alguma tipologia clássica do romance: ação, persona-
gem (indivíduo ou grupo social), espaço, tempo. Nem nas categorias 
que compõem a evolução do gênero: romance fechado ou aberto, 
B indungsroman, romance polifônico, nouveau roman.

184 Trad. do autor: “O romance é frequentemente considerado monstruoso, mas, com poucas 
exceções, é um monstro bem educado e muito domesticado”.

185 Trad. do autor: “Não é a diversidade, a fantasia e a anarquia dos experimentos que fazem da 
literatura um mundo disperso. É preciso se exprimir de outra forma e dizer: a experiência da 
literatura é a prova mesma da dispersão, ela é a aproximação daquilo que escapa à unidade, 
experiência daquilo que é sem compreensão, sem acordo, sem direito – o erro e o fora, o 
inacessível e o irregular”.
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Observam-se aqui características citadas por Antoine Compagnon 
(COMPAGNON, 1999, p. 214) como sendo próprias do que seria o ro-
mance pós-moderno: o sentido é indeterminado, a narrativa se questiona 
a si mesma, autor/narrador/personagens são indefinidos e não mostram o 
rosto, os bastidores da narração aparecem em forma de um “laboratório” 
em que um escritor (M.) se exercita, o leitor participa de um jogo que não 
parece conduzir a nenhum lugar, bem como as demais vozes e corpos 
presentes. E é a presença dessas características que culminam no que 
Walter Benjamin considera a crise do romance, num sentido pejorativo, 
no qual o texto é interioridade pura, não dialoga com o mundo exterior, 
tornando-se uma atitude épica a contrariu sensu. Mas é nesse “defeito” 
puramente escritural que a posição de Benjamin se aproxima à de Ran-
cière e Blanchot, com a diferença de que a odiosa transgressão, para o 
primeiro, é a própria condição de existência de literatura para Rancière, 
e constitui para Blanchot a perda de unidade necessária para que a litera-
tura exista em seu “ponto zero”.

É oportuno lembrar que Michel Foucault, comentando o pen-
samento de Maurice Blanchot em The thought from outside, afirma 
que a interioridade pura, “deepest interiority”, é uma categoria do 
pensamento, da filosofia, e não do discurso literário. Este leva ao 
exterior, com a supressão do sujeito falante:

In fact, the event that gave rise to what we call “literature” in the 
strict sense is only superficially an interiorization; it is far more 
a question of a passage to the “outside”: language escapes the 
mode of being of discourse — in other words the dinasty of 
representation — and literary speech develops from itself, 
forming a network in which each point is distinct, distant from 
even its closest neighbors, and has a position in relation to every 
other point in a space that simultaneously holds and separates 
them all186 (FOUCAULT, 1987, p. 12).

186 Trad. do autor: “De fato, o evento que levou ao que chamamos “literatura” no estrito senso 
é apenas superficialmente uma interiorização; é muito mais uma questão de passagem ao 
“exterior”: a linguagem escapa do modo de ser do discurso – em outras palavras, a dinastia 
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O que Benjamin chama, portanto, interioridade pura, no sen-
tido de perda de ligação com o mundo exterior, será tratado aqui 
como exterioridade, no sentido dado por Blanchot, do discurso que 
se desenvolve a partir de si mesmo, rumo ao espaço neutro, que tira 
da literatura qualquer caráter de mitologia ou retórica.

O texto não se organiza como uma experiência vivida num 
sistema global de significações, mas caminha para a fragmentação 
e a dispersão. O próprio título do romance, e a utilização de iniciais 
para designar pessoas e lugares enfatizam a indeterminação das re-
ferências dos enunciados, assim como a identidade do enunciador 
não se determina jamais, cada texto tem sua existência suspensa aos 
demais, formando um mosaico textual e humano absolutamente ir-
regular, um patchwork, uma rede de textos que compõem a escrita.

O que vamos chamar texto primeiro mostra um narrador em 
primeira pessoa, um jornalista de folga por falta de acontecimentos. 
Eis aí uma referência inicial ao “mundo exterior”, feita de maneira 
absolutamente imprecisa. Não existe nenhuma verdade que mereça 
a isenção documental do jornalista. O último acontecimento havia 
sido a decisão do presidente (de onde?), declarada em entrevista co-
letiva, de achar que seu país ia entrar em guerra. A voz narrativa 
considera essa notícia “a última coisa importante de que eu tivera 
notícia”. É evidente, entretanto, que essa notícia de uma possível 
participação em uma guerra no outro lado do mundo não tinha im-
portância nenhuma, tudo é um grande vazio.

Esse texto principal pretende ser autobiográfico, mas, segun-
do a voz narrativa, é um texto desordenado, que seria tachado de 
obsceno por C., que o uso de iniciais é imitação (cômica? servil? 
contra-imitação?) de M. (um modelo?), “que isto não passa de um 

da representação – e o discurso literário desenvolve-se de si mesmo, formando uma rede 
em que cada ponto é distinto, distante mesmo de seus vizinhos mais próximos, e tem uma 
posição em relação a todos os outros pontos em um espaço que simultaneamente une e os 
separa a todos”.
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pastiche, de uma paródia das páginas e mais páginas do diário que 
ele escrevia incessantemente na sacristia”. A voz narrativa renuncia 
a sua vida e a seu passado para eternizar a conversação, e isso signi-
fica separar-se de C., seu antigo amante, e retomar a escrita de M., o 
que seria considerado por C. uma traição, se ele conhecesse o texto. 
Traição tanto a C. quanto a M.: a este, pela revelação de aspectos 
segredados em confiança; àquele, porque a escrita o substituiu no 
mundo do narrador.

A partir do momento em que o narrador e seus demais per-
sonagens pisam no mosteiro em que M. mora, e em cuja sacristia 
ele escreve, a sua existência fica inteiramente condicionada ao seu 
diário. É fundamental transcrever aqui o trecho em que se proble-
matizam as relações entre vida, morte e escrita, e as relações entre o 
texto primeiro e o diário de M.:

Mas há uma coincidência além dessa simbiose com C. que ex-
plica em parte, e por um outro ângulo, esse sentimento e essa 
confusão: é que M. e G. morreram ao mesmo tempo que minha 
vida acabou também. Pelo menos a vida como eu a tinha imagi-
nado. Sem nunca terem sido próximos, parecem ter me deixado 
sozinho ao morrerem. Outra coisa é que somente após a morte 
de M. publiquei o meu primeiro livro, só depois da morte ter 
interrompido meu diário interminável é que passei a escrever de 
forma sistemática; e às vezes, quando estou menos seguro de 
mim mesmo, é como se algum tipo de elo sobrenatural nos 
unisse, um pacto sinistro, como se os meus livros fossem a he-
rança que ele tivesse me deixado, ao preço de perder a minha 
própria vida também. A publicação do primeiro, por exemplo, 
coincidiu com meu reencontro com H. em P., bem depois da 
morte de G., quando ela me revelou tudo sobre C.: que minha 
vida já tinha acabado e eu era o último a saber. Foi ela quem, um 
belo dia, quando eu já não morava mais em P. e estava de pas-
sagem, tomou a iniciativa de marcar um encontro comigo, na 
casa dela, alegando que sentira que eu estava com sede de “in-
formações”, para me dizer que C. não só vivia com outro havia 
anos [...], mas estava apaixonado, cego, a ponto de escrever um 
livro com as histórias que o outro lhe narrava oralmente e pu-
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blicá-lo como se tivesse sido escrito de fato pelo namorado, al-
cançando um certo sucesso de crítica e público187 (CARVALHO, 
1999, p. 17-18).

Os limites dos discursos – o texto primeiro e o diário – que se 
entrelaçam e se superpõem, não são conhecidos, são de impossível 
mapeamento, mas podem ser perseguidos no sentido de se investiga-
rem suas existências opostas e complementares. Há, evidentemente, 
outras escritas que serão examinadas adiante.

C. é um ex-amante do dono da voz narrativa, com o qual estava 
fundido e confundido, a mesma voz, a simbiose. A morte de M. e G. 
(marido de H.) determinam o término da vida da voz narrativa, sua 
solidão. O diário interminável de M. não terminou com sua morte por-
que foi retomado pelo jornalista, que sacrifica sua vida pela herança da 
escritura. H., a viúva de G., acabou sendo a porta-voz da morte do jor-
nalista, de sua ruptura com seu duplo, C., que desenvolveu sua própria 
escrita dissociada da dele. A voz narrativa vê este texto como vingança, 
como revolta contra a herança de M., de ser obrigado a dar-lhe con-
tinuidade, uma maneira de ironizar sua sina, revelando-a, mostrando 
que tem consciência dela. Existe aqui uma relação entre escrita e insa-
nidade, entre escrita e morte, entre escrita e desastre, que conduzem à 
parole neutre de que fala Blanchot. É o escritor que se sacrifica por sua 
obra, que se torna outro, que se torna ninguém para ir até o fim.

Onde está o fim? Onde está essa morte que é a esperança da 
linguagem? Mas a linguagem é a vida que carrega a morte e nela 
se mantém (BLANCHOT, 1997, p. 323).

A linguagem do narrador de As iniciais só é possível com a 
morte de M., e com a “morte” do próprio narrador, ou a morte da 
vida que ele imaginava ser possível ou cara. Ele está condenado 

187 A partir daqui, as referências ao romance, As iniciais, de Carvalho (1999) serão indicadas ape-
nas com o número da página entre parênteses.
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ao que Blanchot se refere como a “maldição dos renascimentos”: 
o dono da voz narrativa de As iniciais vive mal e morre mal, e está 
condenado a reviver, tantas quantas forem as vezes necessárias para 
transformá-lo num bem-aventurado, um homem realmente morto. 
Parece-nos, entretanto, que a busca dele não vai ter um final, e o 
ciclo da maldição vai-se repetir indefinidamente.

A própria paixão por C., que tem aqui um termo mortal, nas-
ceu da condição dele, C., de personagem (no mundo criado por M.), 
narrador e autor (confundidos num livro escrito pelo próprio C.). 
Sendo assim, M. deu C. de presente ao jornalista, e depois lho tirou 
ao morrer. C. conheceu o da voz narrativa logo após a morte de 
um amigo filósofo, assim como conheceu o novo namorado após a 
morte de M., e, consequentemente, do jornalista também. A heran-
ça mortal, insana, é também uma regra diabólica concebida pelos 
poderes divinos de M. Diante disso, este pastiche representa uma 
“reação, uma espécie de provocação” (p. 19), não mais uma conti-
nuidade apenas. O texto que nega o texto.

Para investigarmos a extensão dessa reação, examinemos 
primeiramente as características da escrita de M. Vamos partir do 
pressuposto de que o diário de M. estabelece uma relação ordenada 
entre a ordem do discurso e a das condições, construindo um texto 
representante das belas-letras, na concepção de Rancière, fundado 
na estética da representação, um texto escrito na sacristia, lugar onde 
se guardam os paramentos e demais objetos do culto. Vamos chamá-
-lo de contratexto, o elemento de contraste com o texto primeiro.

Vejamos a postura do produtor do texto, M. A voz narrativa 
da escrita primeira atribui a ele poderes divinos; ele exerce sobre 
seus amigos e sobre o mundo à sua volta um fascínio irresistível, re-
criando e redefinindo o mundo, dando-lhe “uma importância quase 
mitológica” (p. 26). O escritor é, então, senhor do mito e senhor da 
mística, profeta e pai de seu mundo de letras. Ele organiza as coisas 
e pessoas, em sua “mistificação do mundo”, que em suas mãos ga-
nhavam uma “aura mítica” (p. 34).
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Episódio significativo dessa postura onipotente do escritor 
é o efeito que nele produziu a frase do administrador de grandes 
fortunas: “A religião no melhor e no pior dos casos é apenas um 
louvor de si mesmo, já que não passa de uma adoração do criador 
pela criatura” (p. 33).

M. ficou ressentidíssimo com o discurso do administrador, 
porque viu nele uma alegoria óbvia: a religião é a literatura, o Cria-
dor é o escritor, e o escritor é ele, M. O administrador é visto então 
pelo escritor como um personagem rebelde, que se libertou das 
rédeas estabelecidas. Ele deve ser, então, punido com o silêncio: 
o escritor não lhe dirige mais a palavra durante o jantar, e corta o 
personagem de seu diário: “Como se não existisse, como se o ad-
ministrador não tivesse nem nascido, seu nome não aparece nem 
uma única vez em todas as páginas do diário em que M. descreve 
aquele jantar” (p. 35).

Além de introduzir no espetáculo o perigo da rebelião dos per-
sonagens, evidenciando sua independência de opinião e quebrando a 
hierarquia dos representados, a observação do administrador “redu-
zia a obra de M., desmontando-a, ao projeto convencional de criação 
de uma religião” (p. 33), em que ele “tentava usurpar de um Criador 
exterior e superior o poder da criação” (p. 34).

Poder de criação é poder de conquista, é apoderar-se da realida-
de e transformá-la, negando-a, e atribuindo-lhe um sentido valendo-se 
das convenções de representação. Vimos com Blanchot que a presen-
ça excessiva do pai afasta a obra de sua absolutização. E essa ânsia de 
ocupar o espaço deixado vazio pela ausência dos deuses é enganadora:

Ambition étrangement trompeuse. Illusion qui lui fait croire 
qu’il sera devenu divin, s’il se charge de la fonction la moins 
divine du Dieu, celle qui n’est pas sacrée, qui fait de Dieu le 
travailleur des six jours, le démiurge, le “bon à tout faire”. 
Illusion qui, de plus, voile le vide sur lequel l’art doit se refermer, 
qu’il doit d’une certaine manière préserver, comme si cette 
absence était sa vérité profonde, la forme sous laquelle il lui 
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appatient de se rendre présent lui-même dans son essence 
propre188 (BLANCHOT, 1999, p. 290-291).

Rancière relaciona esse escritor onipotente ao mestre de repre-
sentação ou mestre de jogo, que dispõe as marionetes no palco, ou 
as peças no tablado, que faz de seu personagem seu refém, o fraco 
de espírito:

M., por incrível que pareça, também se manteve calado de início, 
apenas observando, como se já tivesse distribuído os papéis e 
agora soltasse as rédeas dos personagens para ver até onde eles 
eram capazes de ir, mas pronto para retomá-las ao menor sinal 
de que as coisas estivessem saindo do seu controle (p. 32).

O espetáculo da escrita, promovido por M., é reforçado pelas 
relações do escritor com o cenário que ele mesmo monta, encenan-
do, além de outros, o espetáculo das velas e o dos fogos de artifício. 
No último caso, verificamos mais uma rebelião de personagem, o 
ex-campeão de tênis, irmão de A., que grita antes da hora, assumin-
do clandestinamente o comando do evento, ameaçando terrivelmen-
te a hegemonia do escritor e, naturalmente estragando o efeito pré-
-estabelecido, desorganizando o que estava organizado, “fechando a 
cena com a sua assinatura aparentemente desastrada” (p. 54).

Os rojões foram disparados, mas de maneira desordenada, 
e não houve registro do espetáculo, porque a câmara de vídeo e a 
máquina fotográfica não estavam prontas. Estava arruinada a repre-
sentação, o grito fora da hora convencionada equivale ao ataque de 
D. Quixote às marionetes de mestre Pedro, que faz ruir o edifício 
mimético, na última cena da noite.

188 Trad. do autor: “Ambição estranhamente enganadora. Ilusão que o faz crer que se tornará 
divino, se se encarrega da função menos divina do Deus, aquela que não é sagrada, que faz de 
Deus o trabalhador de seis dias, o demiurgo, o “pau pra toda obra”. Ilusão que, ademais, vela 
o vazio sobre o qual a arte deve se fechar, que deve de certa maneira preservar, como se essa 
ausência fosse sua verdade profunda, a forma sob a qual lhe compete tornar-se ele próprio 
presente em sua essência”.
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Sai de cena o espetáculo de M., entra outro texto convencio-
nal, o “roman à clef” da herdeira dos laticínios, que pretendia expor 
a banda podre da alta sociedade e levar a seus leitores uma lição 
moral, “num nível mais elevado, espiritual”. O efeito produzido 
pela referência ao romance, que imitava o estilo de M., foi desas-
troso, “a herdeira era uma idiota e seu romance a sua mais perfeita 
expressão” (p. 61). M. jamais poderia permitir que qualquer texto 
fosse exaltado em sua presença, além do seu próprio. O texto da 
herdeira dos laticínios não tem longa duração na cena do romance, 
e é retirado por inconsistência própria e pela ação de M., o todo-
-poderoso que acaba sem poder.

Além desses textos, o texto primeiro reúne uma longa sequên-
cia de outras escritas: o livro de C., do qual ele nunca escreveu uma 
linha, a revista editada por T., a receita de bolo, os apontamentos 
para a aula de matemática, a narrativa minúscula do próprio narrador 
sobre a traição involuntária, as sinopses dos futuros romances do 
autor, a carta de amor que o narrador escreve a C. sem conhecê-lo, 
o conto em que A. é um monstro, a entrevista com o mágico e com 
o pintor suíço, a história do milionário escocês que salvou o dança-
rino japonês de butô, o romance de R.M., inventor da “fabulação 
minguante” etc. O narrador cria sua heresia a partir do texto de M., e 
depois ele tem a infelicidade de ser invadido por esse e outros textos. 
A literatura se afirma através dessa fábula privilegiada que constitui 
a demolição do edifício da representação.

O texto primeiro se contrapõe à escrita de M., embora seja 
uma herança dele e de todos os demais textos que permeiam a es-
crita. Nas relações entre eles, e na recepção do narrador, esses tex-
tos compõem um mosaico desprovido das características miméticas 
dos textos originais. E o que confere ao texto como um todo esse 
afastamento da dinastia da representação? Vamos lembrar então, 
com Blanchot, a questão da passagem para o “exterior”, o desa-
parecimento do sujeito, o desdobramento do discurso a partir de si 
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mesmo, a linguagem “getting as far away from itself as possible”189 
(FOUCAULT, 1987, p. 12).

O narrador afirma que este texto é cópia, pastiche, paródia do 
texto de M., mas ao mesmo tempo ele trai a confiança do escritor, 
ele apresenta personagens que foram riscados do romance de M., 
registra diálogos que não aparecem no texto antecessor, o próprio 
narrador e C. sequer tinham sido mencionados no diário, nos aponta-
mentos daquele dia. O próprio narrador admite que ele nunca iria fa-
zer “nada nem ao menos parecido com o que escrevia M.”. A própria 
inicial do narrador só aparece duas vezes em milhares de páginas 
no diário de M. Há, sim, um desdobramento de textos que configu-
ram a metamorfose dos textos em escrita órfã. A estranha relação 
do narrador com C. é exemplo desse desdobramento. Ele conheceu 
C. graças ao mundo que M. criou nos romances, em que o amigo C. 
vira personagem. Essa fantasia construída na leitura de M. ensejou 
a escrita da “carta de amor, desvairada” (p. 19), ao ler um livro de 
sua autoria, e sua paixão por C. ao ler um livro que ele havia escrito, 
confundindo autor com narrador. A literatura aproximou-o de C., e 
posteriormente o tirou dele.

Coloca-se aqui a questão da errância do narrador em primeira 
pessoa, que se apresenta como aquele que faz asserções, que relata 
algo que se supõe tenha sido vivenciado por ele. Nas relações orde-
nadas entre os modos de discurso e os modos de recepção o enuncia-
dor elege um pai, o eu da narração, que se anuncia como diferente do 
autor, apresenta as personagens do relato como fictícias, apresenta 
seu mundo e conduz a ação. Essa a posição ideal do narrador, que 
aqui se desfaz. Existe um deslocamento entre o narrador tradicional 
do edifício mimético e o narrador do texto primeiro de As iniciais. 
Este não se coloca como todo-poderoso, como organizador do espe-
táculo, como condutor dos personagens e da ação, e chega a afirmar 

189 Trad. do autor: “afastando-se o máximo possível de si mesmo”.
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que “por mais que tentasse imitá-lo nunca teria autoridade suficiente 
para converter aquelas pessoas em meus personagens” (p. 27). Ao 
contrário, ele é sempre claudicante, indeciso, sua fala é pontilhada 
por expressões como “parece que só eu não entendi”, “só eu conti-
nuei a acreditar”, “não é implausível”, “óbvia, menos para mim” etc. 
Ele é o crédulo, o que não vê o óbvio, o que não tem malícia, o que 
duvida de si o tempo todo, o ingênuo. O narrador se desautoriza a si 
mesmo, e não realiza sua função.

Ele lida com o imponderável e com a morte, sofrendo uma 
desincorporação ou desnaturação que o transforma em escritor pela 
morte, pela perda, pelo terrível fascínio do livro que é sua pena de 
morte. Enfrentamento da morte no nascimento da escrita, como que-
ria Blanchot: o escritor só vale por seu poder de ausência da obra. A 
morte de M. acaba sendo o fim da vida do narrador para que ele dê 
continuidade à literatura, perdendo quem mais amava.

Além dos textos que se intrometem e fogem de sua vida, o he-
rói se depara com a mensagem misteriosa das iniciais VMDS na cai-
xinha de madeira entregue a ele pelo Zulu, e que acaba conduzindo-
-o a essa busca insolúvel. Ele é inseguro até na segurança: “Não ver 
que havia ali uma mensagem era querer tapar o sol com a peneira, eu 
pensei de início, e essa suposição, embora um tanto incerta, serviu 
apenas de base para outras bem mais” (p. 62).

Não querer tapar o sol com a peneira sugere certeza, que ime-
diatamente se transforma em suposição e em seguida em incerteza. 
É a errância do significado, do referente, não apenas do pai da letra; 
é a orfandade do significado. É o texto que chega ao herói, misterio-
so, a letra errante, sem pai, que circula sem destino. Tanto o reme-
tente quanto o destinatário podiam ser várias pessoas, mas afinal o 
narrador assume ser o destinatário, assume uma certa mensagem e 
decide que deve ir à casa de A. É a mensagem entalhada a canivete, 
inscrita na madeira, que o conduz a um novo espetáculo que nada 
esclarece, a cena da loucura da herdeira dos laticínios, entre gritos 
e murmúrios. A cena dos gritos da herdeira admitia várias possibili-
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dades sobre o remetente da mensagem, sobre o destinatário, sobre a 
mensagem em si, sobre a verdade do que acontecia, ou de sua teatra-
lidade, da qual o narrador seria o único espectador.

Muitos anos depois, o narrador se lembra daquela noite como 
“uma das noites mais perturbadoras de minha vida” (p. 82), um jan-
tar à luz das estrelas, como outro qualquer, porém inesquecível, uma 
situação confusa em que ele não consegue determinar nem o reme-
tente nem o destinatário da mensagem. Um discurso sem conclusão, 
sem solução, a entrada democrática da escrita na vida do narrador, 
com seus mistérios e indagações, sua busca de sentido na ausência 
deste, a perturbação da espera de resposta ao mistério das iniciais. É 
a fábula privilegiada daquele que teve a infelicidade de achar um es-
crito misterioso, que não conduz a nenhuma resolução, inscrevendo-
-o num círculo sem fim de busca da escrita.

A segunda parte do romance é o que poderíamos chamar de se-
gundo ciclo de peregrinação do narrador em sua busca. O cenário é 
uma mansão em cujos jardins desenrola-se uma festa. A primeira gran-
de surpresa e perturbação do narrador é a presença de D. (assim como, 
na primeira parte, A. o havia impressionado). A presença de D., e a 
crise econômica, supõe-se, foram as causas do desmaio do narrador.

E as histórias se sucedem. A moça sobrinha da anfitriã conta 
ao narrador sua versão da história de D., a qual lhe havia sido con-
tada por L., aos sussurros, roçando a orelha, uma história muito di-
ferente do que dizem por aí. L., o sedutor que gosta de meninas, diz 
à sobrinha da anfitriã que D. é o assassino de um milionário que usa 
nome falso, e que tem o costume de falsificar documentos históricos 
de fatos que nunca aconteceram. Pela história oficial, D. é o maior 
pintor de paisagens do final do século XX, que fazia sua originali-
dade pelo anacronismo. Sua busca da mais bela paisagem do mundo 
o havia levado à loucura, até que, de tanto reproduzir a natureza, 
acabou pintando o real representado.

Num determinado momento de seu depoimento, a sobrinha da 
anfitriã acusa o narrador de desmemoriado, aquele que não tem con-
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dição de reconstituir o passado; ele não pode, portanto, ser narrador, 
pois não tem nem o poder de transformação e nem de construção.

Pela história de L., passada ao narrador pela sobrinha da an-
fitriã, D. era amigo de um advogado que administrava a fortuna de 
um milionário que sumiu sem deixar vestígio. Quando o milionário 
voltou para cobrar sua fortuna, o advogado não teve como devolvê-
-la intacta, daí o possível pacto com D. para eliminar o milionário.

Outra versão sobre D. era a de que ele tinha vindo ali por cau-
sa de uma mulher condenada por uma doença incurável e rara. Por 
medo da morte, D. a abandona, e milagrosamente ela se restabelece 
e arranja outro homem.

Entremeiam-se outras histórias e textos, como o poeminha de L., 
pura filosofia de botequim, vaticinando a morte de todos os viventes e a 
história contada por um rapaz a uma moça que fazia uh-uh, envolvendo 
D. também. A moça, a quem o contador da história pretendia seduzir, 
afastou-se dele ao ouvir o final, que era a única parte verdadeira da 
história. Há ainda a história da antropóloga, presa e torturada por 
engano, sobre os índios da tribo I.

Ao final da tarde, todos se afastam, e abandonam os textos ao 
vento, o papel do poema de L., o esquema de amor do rapaz à moça que 
fazia uh-uh, o papel amassado em que a antropóloga fizera uma confu-
são de iniciais para explicar o caso dos índios I. Tudo é sugestão, inven-
ção, detalhes não são lembrados, o narrador nunca obtinha respostas 
quando perguntava coisas específicas como datas, nomes ou lugares.

O segundo ciclo da busca tem semelhanças com o primeiro: 
D. poderia ser A., o administrador de grandes fortunas poderia ser 
o advogado, a moça com a doença incurável poderia ser a herdeira 
de laticínios, o ator brasileiro reaparece com sua voz “estridente e 
desgraçada”, falando sobre o fim do capitalismo em meio a tiradas 
literárias e científicas.

Após o discurso sobre o fim do capitalismo, o câncer e o uni-
verso, o ator resolve encenar com a anfitriã um texto de sua autoria, 
um diálogo entre Santa F. e Deus sobre o suicídio.
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O encontro do narrador com o ator brasileiro se dá quando ele 
abandona o jardim onde o vento varria textos e demais objetos. An-
dando pelo corredor largo e branco, ele passa pelo ator de voz estri-
dente e segue sua busca, atraído pelos textos, até que divisa alguém, 
que, pela voz, ele julgava ser D., falando para um grupo de pessoas. 
Parecia ser a metamorfose de A. em D., o único que poderia ter a 
chave do enigma das iniciais. D. contava a história de um aborígene 
australiano que tomava remédios para sobreviver.

Na primeira parte, o contratexto que confirma o texto; na se-
gunda, os textos (de sedução e de indeterminação) que não funcio-
nam e acabam sendo varridos pelo vento. O final é o eterno insolú-
vel, é feita a pergunta que devia ser feita, a única pergunta pertinente 
no meio de tanta tolice. E a história recomeça, “Em agosto de 19..”, 
a mesma história que vaga errante, a letra sem pai, os loucos da letra.

A pergunta, afinal, foi feita. Mas e a resposta? Terá o narrador 
salvado sua Eurídice resistindo a olhar seu rosto, ou teria posto tudo 
a perder captando a visão maravilhosa de sua imagem?

Eis aí as heresias da letra sem corpo, sua manifestação em cor-
pos deslocados, metamorfoseados, tornados neutros e imprecisos, dis-
cursos sem afirmação, sem solução e sem conclusão, independentes 
de qualquer solo nativo, espíritos errantes no próprio espaço literário, 
que se desvincula de mitos, símbolos e referências, que se absolutiza.
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MACHADO DE ASSIS E SEUS ROMANCES
 DE TRANSGRESSÃO

Os críticos se dividem na apreciação da obra de Machado. 
Uns classificam-no como antirrealista convicto, negando a existência 
de um mundo objetivo significativo em sua obra. Críticos realistas 
preferem ver a obra de Machado como uma transcrição da realidade 
brasileira – ou uma transcriação. Comentadores historicistas afirmam 
que a prosa machadiana expõe as disfunções políticas e econômicas 
do Brasil do Segundo Império. Outros assinalam que as inovações 
extraordinárias de Machado na prosa narrativa devem-se a sua neces-
sidade de expor as hipocrisias e as contradições do Brasil do século 
XIX, invertendo as convenções narrativas e intelectuais de seu tempo 
para revelar os fins espúrios para os quais elas são usadas. Parado-
xalmente, Machado já foi taxado de omisso em relação à abolição e 
de ser alienado dos problemas sociais, ao eleger a classe dominante 
como protagonista de suas narrativas.

Na impossibilidade de entrarmos em detalhes sobre a diversidade 
crítica da obra de Machado de Assis, permitimo-nos dividi-la em geral 
entre a leitura formalizante (José Guilherme Merquior, Enylton de Sá 
Rego, Sergio Paulo Rouanet); a sociológica (Astrojildo Pereira, Roberto 
Schwarz, Raymundo Faoro); a biográfica (Lúcia Miguel Pereira); e a 
existencial e moral (Alcides Maia, Augusto Meyer).
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Quanto ao suposto absenteísmo de Machado, podem-se citar 
Silvio Romero, que no livro Machado de Assis, de 1897, critica tanto 
o estilo do romancista quanto sua omissão em relação aos problemas 
sociais brasileiros (ROMERO, 1936, p. 55); Pedro Couto, que, em 
1910, afirma que “não se deve admitir que um escritor da nomeada de 
Machado de Assis não deixe entrever em sua vasta obra nenhum sinal 
do momento em que viveu” (BROCA, 1983, p. 27-28); o poeta Emílio 
Moura, que, em 1928, acusa Machado de ter ficado “indiferente a todas 
ideias vitais e tumultuosas da época” (BROCA, 1983, p. 28); Afonso 
Romano de Sant’Anna (1994, p. 10), que, no ensaio “A escravidão: um 
quase silêncio”, reafirma a omissão do escritor fluminense; Raimundo 
Faoro (1974, p. 333), que aponta a escravidão como tema menor na 
escritura machadiana; e Domício Proença Filho (1998, p. 92), que vê 
na literatura de Machado um desvio da temática afro-descendente.

Parece que a sutileza da escrita machadiana escapou a muita 
gente, e enquanto se procura explicar o escritor pelo viés político, 
sociológico, antropológico, psicanalítico etc., esquece-se muitas 
vezes a grande estrela machadiana – a escrita. Seu maior mérito não 
é simplesmente ter subvertido a norma escritural vigente, mas tê-lo 
feito com a genialidade que lhe é peculiar.

Essa genialidade se fez presente em diversos gêneros – poesia 
lírica, drama, conto, crônica, romance – mas é certamente essa última 
espécie a que melhor expõe a evolução de seu talento, e é dela que 
vamos tratar aqui. Machado consolidou sua reputação de escritor já 
em seus quatro primeiros romances, comumente chamados românti-
cos, e que se desenvolvem dentro de uma expectativa do que deve ser 
chamado de romance, conforme concepções da época. Não obstante, 
já insinuam o gênio do escritor, com sua escrita surpreendente. São 
eles: Ressurreição (1872), A mão e a luva (1874), Helena (1876) e 
Iaiá Garcia (1878).

A partir daí, tem início a série de romances que compõem o ob-
jeto de nossa investigação neste texto. Em 1881, o escritor assombra o 
mundo das letras brasileiras com seu surpreendente Memórias póstumas 
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de Brás Cubas, atentando contra o pacto ficcional ao conceder a um 
defunto a voz do relato, inaugurando na literatura brasileira o advento 
do narrador hesitante, o locutor em primeira pessoa que não assume 
sua condição de condutor seguro, de dono da escrita. Acima de tudo, 
Machado inaugura o que podemos chamar de processo de desnarrati-
vização na literatura, ao desprezar as categorias até então consagradas 
como fundamentais para uma boa narrativa, a saber: situação estável 
inicial, elemento perturbador, complicação, clímax e desfecho.

Segundo Maurice Blanchot (1997, p. 325), “a literatura tem um 
privilégio: ela ultrapassa o lugar e o momento atuais para se colocar 
na periferia do mundo e como no fim dos tempos, e é dali que fala das 
coisas e se ocupa dos homens”. É o que ocorre com o livro Memórias 
póstumas de Brás Cubas, e com seu genial protagonista: eles situam-se 
no insituável e num tempo sem nome, compondo uma concepção de 
mundo realizada como irreal a partir de uma linguagem real.

A morte de Brás Cubas é o supremo instante em que o perso-
nagem se torna liberto da ordem do tempo. O que está fora do tempo, 
portanto, disponibiliza para Cubas o tempo puro. A narrativa de Brás 
Cubas começa com o fim que, somente ele, permite que se compreenda 
o mundo, permite que o escritor o transforme no mais terrível e mais 
belo dos mundos possíveis. O ponto fabuloso do encontro com a morte 
é que torna possível a Brás Cubas recompor o mundo no romance.

A morte de Cubas acaba se tornando, assim, a impossibilidade 
da morte, propiciando-lhe a estranha condição de morrer e continuar 
vivendo. A astúcia de Cubas consiste em dar a impressão de fraqueza na 
vida e no fim, fortalecendo-se na ressurreição da morte. Não houve em 
seu passamento nada de trágico, nada de fabuloso, apenas uma aparente 
passagem de um estado de ser a outro ser, “pausado e trôpego, como 
quem se retira tarde do espetáculo” (ASSIS, 1961b, p. 22). Fabulosa, 
entretanto, é a possibilidade que essa passagem produz, de recriar o espe-
táculo do qual ele, o personagem-narrador, se torna seu senhor absoluto.

A causa mortis foi uma pneumonia; na realidade, segundo Brás 
Cubas, foi uma grande idéia que tomou conta de suas faculdades e 
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impediu que o corpo se protegesse de uma corrente de ar. Enquanto 
esperava que, com a execução da idéia do emplasto, se notabilizasse 
entre os humanos, enquanto se via “ascender do chão das turbas, e 
remontar ao céu, como uma águia imortal” (ASSIS, 1961b, p. 22) ele 
acabou encontrando o caminho da eternidade pela via de uma pneu-
monia. A fragilidade do corpo não foi capaz de esperar que a mente 
poderosa do homem pudesse engendrar sua estranha panaceia, mas 
acabou engendrando uma estranha narrativa.

Em 1891, surge Quincas Borba, e a escrita dissimulada de 
Machado presenteia nossa perplexidade com uma explicação irônica 
do sucesso do personagem Rubião, herdeiro de um louco que se torna 
também louco, para enlouquecer o discurso científico que pretendia 
conduzir o mundo com rédeas firmes. Humanitas precisa comer, e 
para que o equilíbrio se mantenha, justifica-se a violência, a mentira, 
a guerra, a mistificação. São preciosas e sintomáticas as palavras de 
triunfo de Rubião ao receber a herança e tornar-se milionário:

 – Ao vencedor, as batatas!
Gostava da fórmula, achava-a engenhosa, compendiosa e elo-
quente, além de verdadeira e profunda. Ideou as batatas em suas 
várias formas, classificou-as pelo sabor, pelo aspecto, pelo poder 
nutritivo, fartou-se antemão do banquete da vida. Era tempo de 
acabar com as raízes pobres e secas, que apenas enganavam o 
estômago, triste comida de longos anos; agora o farto, o sólido, 
o perpétuo, comer até morrer, e morrer em colchas de seda, que 
é melhor que trapos. E voltava à afirmação de ser duro e impla-
cável, e à fórmula da alegoria. Chegou a compor de cabeça um 
sinete para seu uso, com este lema: AO VENCEDOR AS 
BATATAS.
Esqueceu o projeto do sinete; mas a fórmula viveu no espírito de 
Rubião, por alguns dias:
– Ao vencedor, as batatas!
Não a compreenderia antes do testamento; ao contrário, vimos 
que achou-a obscura e sem explicação. Tão certo é que a pai-
sagem depende do ponto de vista, e que o melhor modo de apre-
ciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão (ASSIS, 1961c, p. 39).
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Assim, as verdades de um escrito só se revelam diante de certas 
condições favoráveis; caso contrário, nada significam, não se sustentam.

Dom Casmurro foi publicado em 1900, e aqui novamente se 
mostra o confuso narrador de primeira pessoa. Quando se comenta 
o romance, uma pergunta inevitável paira no ar: Capitu é culpada ou 
inocente? A narrativa de Bentinho quer forçar a resposta para o lado 
positivo. Sim, Capitu traiu, e há no texto elementos que comprovam 
a necessidade de o narrador dar como definitiva essa resposta, parti-
cularmente no parágrafo final do relato: “a minha primeira amiga e 
o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, 
quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me...” (AS-
SIS, 1961a, p. 442). Aí está. Se alguém tem alguma dúvida sobre a 
traição de Capitu e Escobar, é só reler as páginas de Dom Casmurro, 
que ali vai encontrar a confirmação da boca do próprio Bento San-
tiago, a vítima.

O problema que se coloca é exatamente o da voz narrativa. O 
enunciador, por ser a parte supostamente lesada, procura incriminar 
impiedosamente a mulher e o amigo, até para justificar a injustiça 
com que ele tratou o próprio filho, e o silêncio com que castigou 
Capitu, sem lhe dar chance de defesa, transformando seu relato num 
verdadeiro tribunal de acusação.

Eis aí a mestria de Machado. Nunca nenhum romance bra-
sileiro deixou no ar tantas dúvidas. O maniqueísmo romântico de-
cadente estava permanentemente à cata de um culpado, cujo crime 
sempre era comprovado, para que a expiação fosse justa. O deter-
minismo realista-naturalista emergente, em sua obsessão analítica, 
estava sempre a buscar causas sociais, hereditárias ou históricas que 
fundamentassem cientificamente o comportamento humano. Eis que 
surge Machado de Assis e retira as certezas das narrativas, pasman-
do os leitores com possibilidades que não se resolvem.

 A dúvida é fascinante, e talvez, mais do que procurar deter-
minar se Capitu traiu ou não Bentinho, o fascínio da narrativa resida 
em seguir o raciocínio do narrador, julgar sua esperteza ou ingenui-
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dade, sua racionalidade e sua emoção, enfim, toda essa duplicidade 
que compõe a escrita de Machado.

Outra obra soberba do genial escritor é Esaú e Jacó, publicada 
em 1904. Machado recolhe aqui toda uma coleção de discursos da 
história, do mito, da lenda e da literatura para compor sua escrita. 
Ele não pule seus achados; conserva-os no estado bruto a que a “ci-
vilidade” do mundo os condena: a insipidez, o narcisismo, a hipo-
crisia. Afinal, essa matéria serve para escrever livros, como afirma o 
locutor no capítulo XXXVI, a respeito da discórdia, que propiciou a 
criação dos “grandes livros épicos e trágicos”.

O autor então se submete a toda essa mentira, a toda essa lou-
cura, que parece organizar-se dentro de uma certa lógica literária, 
mas que espelha exatamente a desordem, a relação ambígua com o 
leitor, os múltiplos textos cuja verdade não pode ser verificada no 
espaço da sociedade. Trata-se de escrever bem o medíocre, escrever 
bem a respeito de nada.

Em Esaú e Jacó, Machado realiza essa prosa absolutizada que 
mantém a autonomia da escrita, a qual se sustém sem as convenções 
do cerimonial literário. Possivelmente, essa ausência de verdades e 
descrença em erudições, insistentemente enunciadas, essa incorpo-
ração da posição do refém é que originou as críticas de Sílvio Rome-
ro, crítico literário contemporâneo de Machado, ao escritor:

O estilo de Machado de Assis, sem ser notado por um forte 
cunho pessoal, é a fotografia exata do seu espírito, de sua índole 
psicológica indecisa. Correto e maneiroso, não é vivace, nem 
rútilo, nem grandioso, nem eloquente. É plácido e igual, uni-
forme e compassado. Sente-se que o autor não dispõe profusa-
mente, espontaneamente, do vocabulário e da frase. Vê-se que 
ele apalpa e tropeça, que sofre uma perturbação qualquer nos 
órgãos da linguagem.
Machado de Assis repisa, repete, torce e retorce tanto suas idéias 
e as palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão de um tal 
ou qual tartamudear. Esse vezo, esse sestro, tomado por uma 
cousa conscienciosamente praticada, elevado a uma manifes-
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tação de graça e humour, era o resultado de uma lacuna do ro-
mancista nos órgãos da palavra (ROMERO, 1980, p. 1506).

O que Romero chama de “índole psicológica indecisa” penetra 
o romance de Pedro e Paulo, em que se faz sentir a presença do autor 
em seu “tal ou qual tartamudear”. Essa gaguez machadiana denuncia 
sua presença perplexa no palco do mundo, onde impera a asneira.

Gilles Deleuze, em Crítica e clínica, afirma que é próprio dos 
grandes escritores um gaguejar, um balbuciar que ele relaciona a uma 
“sintaxe em devir, uma criação de sintaxe que faz nascer a língua es-
trangeira na língua, uma gramática do desequilíbrio” (DELEUZE, 
2000, p. 152). Trata-se de “trabalhar sob as histórias, de fender as 
opiniões e de chegar às regiões sem memória” (DELEUZE, 2000, p. 
154). Ao tratar desse “não estilo”, Deleuze cita uma declaração do 
escritor russo Andrei Biely:

O leitor verá desfilar apenas os meios inadequados: fragmentos, 
alusões, esforços, investigações, não procureis encontrar aí uma 
frase bem polida ou uma imagem perfeitamente coerente, o que 
se imprimirá nas páginas será uma fala embrulhada, uma ga-
guez... (DELEUZE, 2000, p. 154).

Pode-se relacionar a citação acima à escrita de Machado em 
Esaú e Jacó. Os “meios inadequados” de que fala Biely marcam o 
estilo truncado e gaguejante do escritor, visto numa óptica de for-
ça narrativa. Numa perspectiva inversa, Romero atribui esse estilo, 
pejorativamente, a “uma lacuna do romancista nos órgãos da fala”.

Como na maiêutica socrática, o que Machado faz é deslindar 
diante dos leitores as motivações que levam os seres a comportarem-
-se desta ou daquela maneira. Ao mesmo tempo, vai revelando o mé-
todo que utilizou para construir o romance, isto é, vai construindo-o 
aos nossos olhos. Seu método de averiguação não pretende julgar ou 
condenar os seres humanos ou suas ações; antes, pretende constatar 
que existem determinados sentimentos que levam as pessoas a agi-
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rem assim ou assado, mas nem por isso essas pessoas devem frequen-
tar necessariamente o inferno ou o céu. E nessa averiguação contínua, 
leva o leitor a refletir sobre se tudo isso paga ou não a pena; enfim, 
deixa que o espectador do espetáculo da vida se engravide de ideias 
e reflexões, e tire suas próprias conclusões sobre este grande teatro.

Seu último livro, publicado no ano de sua morte, 1908, é Me-
morial de Aires. O romance derradeiro pressupõe uma nova concep-
ção de escrita literária em direção à rarefação, ao inacabamento, ao 
mesmo tempo em que a veia irônica do escritor se aplaca, dando lugar 
a uma compreensão mais serena da vida e da velhice, e a uma con-
cepção de escrita menos comprometida ainda com modelos e con-
venções. É a linguagem fora do poder, que não funda nem alimenta 
certezas, construída em suas ambiguidades, em sua incompletude. O 
texto não tem planos para o futuro, não é fruto de um projeto. Des-
sa forma o personagem-escritura de Memorial de Aires percorre seu 
território infinito, carente de limitações que estabeleçam uma ordem.

O final da narrativa se dá em meio a um grande silêncio, um 
incômodo silêncio num fragmento intitulado Sem data, que coloca 
em suspensão o escoar do tempo. O escritor do diário conta que, após 
a sucessão de infortúnios relatados, vai fazer uma visita a D. Carmo 
e Aguiar, que amargam sua solidão e suas perdas. Achando aberta a 
porta do jardim, ele entra e logo se depara com a cena fotográfica:

Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os dois velhos sentados, 
olhando um para o outro. Aguiar estava encostado ao portal di-
reito, com as mãos sobre os joelhos. D. Carmo, à esquerda, tinha 
os braços cruzados à cinta. Hesitei entre ir adiante ou desandar o 
caminho; continuei parado alguns segundos até que recuei pé 
ante pé. Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na ati-
tude uma expressão a que não acho nome certo ou claro; digo o 
que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal se podiam consolar. 
Consolava-os a saudade de si mesmos (ASSIS, 1937, p. 271).

O relato não termina; congela. A posição dos dois velhos 
desamparados e calados aponta para a impossibilidade de dizer. A 
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hesitação do visitante “entre ir adiante e desandar o caminho” é a 
própria inação da narrativa, sua ociosidade essencial. Não há como 
seguir adiante, ou voltar atrás ainda é seguir adiante, tomando outro 
caminho. O que não se estrutura não se conclui, ou concluído está, a 
tentar consolar o que não tem consolo.

Assim como em Memorial de Aires, as vozes que falam nos 
romances de Machado de Assis, desde Memórias póstumas de Brás 
Cubas, abandonam sua posição clássica de potência para assumir 
a desordem do relato. Os parâmetros reguladores das convenções 
tradicionais evadem-se, forçando o escritor a romper com as regras 
do edifício mimético, assumindo as paixões e erros de seus perso-
nagens, deixando falar, aqui de forma feroz e sarcástica, ali de uma 
maneira terna e compreensiva, toda a tolice do sempre já dito do 
mundo, sem grandeza, sem notáveis encenações.

Esse é o Machado transgressor, que se recusa a narrar obvie-
dades, a contar histórias armadas sem uma lógica linear, que con-
tinua a fascinar seus leitores perplexos através dos tempos com os 
sortilégios de sua escritura instigante.
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O IMPÉRIO DA ESCRITURA

Eu digo uma flor! Mas, na ausência em que a cito, pelo esqueci-
mento a que relego a imagem que ela me dá, no fundo dessa pa-
lavra pesada, surgindo ela mesma como uma coisa desconhecida, 
convoco apaixonadamente a obscuridade dessa flor, esse perfume 
que me invade e que não respiro, essa poeira que me impregna, 
mas que não vejo, essa cor que é vestígio, mas não é luz.

Maurice Blanchot

O filme O livro de cabeceira, do cineasta inglês Peter 
Greenaway, revela-se uma grande homenagem do cinema à literatura, 
numa mescla de gêneros em que aquele faz uma releitura da escritura 
utilizando sua própria linguagem, a da imagem e do movimento. Não por 
acaso, a maior parte dos livros que transitam no espaço de Greenaway 
têm pernas e se locomovem. São livros-corpos, como anuncia o texto 
escrito no primeiro volume: “Eu quero descrever o Corpo como um 
Livro / Um livro como um corpo”. Não se trata, felizmente, de mais 
uma dessas insuportáveis e oportunistas “leituras” de obras literárias, 
que reduzem a literatura e humilham o próprio cinema: o filme tem 
uma linguagem própria e uma personalidade singular.

Nagiko Kiyohara No Motosuke Sei Shonagon, protagonista, 
vive no Japão contemporâneo. Seu nome, assim como ela mesma, 
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abriga um poder obscuro que remete à criação literária, ao prazer do 
texto e da sexualidade delicada, bem como à vida e à morte.

Sei Shonagon, homônima da personagem principal, é uma 
court lady japonesa do final do século X que descreveu o dia a dia da 
aristocracia de seu país no livro Makura no Soshi (O livro de cabe-
ceira), uma brilhante coleção de ensaios poéticos. Suas vivazes ob-
servações são realistas, sensíveis e impressivas, e contêm humor; a 
agudeza de seu testemunho ocupa uma posição singular na literatura 
japonesa. Na época, a língua e a cultura chinesas eram consideradas 
mais avançadas do que a japonesa, sendo, portanto, ocupação dos 
homens. A tarefa de preservar a vida da época na linguagem nativa 
e, consequentemente, de criar uma nova tradição literária japonesa 
ficou ao encargo das mulheres, que utilizavam uma escrita mais de-
licada, contrastando com a robusta escrita chinesa de então.

O livro da Sei Shonagan do milênio anterior é o suporte fe-
minino da escrita de Nagiko e suas relações com a sexualidade e as 
letras. O caráter alternativo da escrita feminina de Shonagon em re-
lação à escrita masculina preponderante e culta desabrocha mil anos 
depois na escritura sedutora e anticonvencional de Nagiko.

O império da escritura é anunciado na imagem da criança Na-
giko sendo pintada pelo pai, que proclama: “Quando Deus fez o pri-
meiro ser humano, ele pintou os olhos, os lábios e o sexo. E, quando 
Deus aprovou sua criação, ele foi obrigado a assinar seu nome”. Esse 
reclamo, que se repete por várias vezes durante o filme, contém a gran-
de metáfora da existência da escrita e da presunção literária. Nagiko 
lembra-se sempre de que, até os dezoito anos, em seus aniversários, 
o pai pintava esses dizeres em seu rosto, e eles se tornaram para ela 
um emblema do prazer da escritura, que foi interrompido quando ela 
se casou, por insensibilidade do marido. Essa doce lembrança da con-
vivência com o pai, homem sensível, acompanha-a por toda a vida. 
Após a morte de Jerome, ela envia ao editor o sétimo livro, “O livro da 
Juventude”, que por infelicidade é lavado do corpo em que havia sido 
escrito pela ação da chuva. O texto inicia lembrando as palavras do pai:
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Se Deus aprovou a criação de sua criatura,
Ele soprou o modelo de argila pintado
Na vida assinando Seu nome.

Os órgãos pintados pelo criador na criatura são, respectivamen-
te, órgãos de expressar, captar e fruir. Esses são os três elementos mais 
importantes da relação do ser humano com o signo. O sentido não im-
porta, ele é instável, suspenso; o importante é o significante, o agente 
da tríade que preside a experiência literária, que encena um saber ou 
anuncia sua falta, como nas palavras iniciais do “Livro do idiota”:

Garganta e Alto do Peito:
Esta é uma caixa triste de um livro cheio de palavras
Mas com pouco significado.
Ele soa oco quando se ausculta para entendê-lo.
Pois vago, vazio, e de olhos esbugalhados numa página
Ele fala algaravia e alto nonsense no texto,
Seus pulmões são ruidosos enquanto ele está silente.
Ele é silente quando sopra e arqueja para fazer o maior barulho.

A caixa triste que é o livro-corpo não tem quem o proteja, 
quem lhe atribua um referencial ou um enunciador determinado que-
brando as convenções do cerimonial literário, estabelecendo a errân-
cia da escrita. A teoria da representação linguística (cada palavra a 
uma coisa representada) ou a ideia de que a palavra é signo sucum-
bem aí. O remédio para a doença da escrita é sempre outra escrita, 
um texto que corrige as falhas do outro.

A literatura não mais escrita convencional é capaz de dar a 
qualquer corpo obscuro a capacidade do brilho, porque a escrita dei-
xa de se enquadrar em esquemas de representação para promover 
a errância da letra sem pai, inscrita nos corpos que a fazem errar, a 
heresia da conspurcação das belas letras, o espírito errante que desa-
fia a coerência entre a ordem das palavras e a das coisas, no dizer de 
Jacques Rancière (1995, p. 97).

A assinatura divina é a do escritor que aprova em sua obra o 
seu próprio talento, a sua capacidade de ser escritor. O momento da 
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assinatura é o momento inquietante do nascimento da obra e, simul-
taneamente, do escritor, que não existia antes de assiná-la.

As afirmações de natureza metalinguística se sucedem na fic-
ção do cinema, erguendo um monumento à dicção literária. Para 
Nagiko, “Escrever é uma ocupação bastante comum, todavia é uma 
ocupação muito preciosa. Se a escrita não existisse, de que depres-
são terrível não sofreríamos!” O Livro de cabeceira de Sei Shonagon 
refere-se às únicas coisas na vida que são dignas de confiança: “os 
prazeres da carne e os prazeres da literatura”. Arrematando, Nagiko 
declara ter tido a sorte de desfrutar das duas coisas da mesma forma.

Para Roland Barthes, ninguém tem relações neutras com os 
signos, que tanto podem gerar tranquilidade quanto inquietação. O 
caráter esclarecedor do signo propicia segurança; sua instabilidade 
produz desassossego. Em entrevista a Les lettres françaises (BAR-
THES, 1995, p. 176-177), o autor destaca as relações que os japone-
ses têm com os signos, vividos como verdadeiras elaborações histó-
ricas, produtos ideológicos do sentido, que nunca se limitam em um 
significado fechado, próprio do discurso monológico dos idiomas 
judaico-islâmico-cristãos. Os signos japoneses pertencem a um sis-
tema sutil, penetrante que se movimenta em “um espaço hedonista 
ou, melhor dizendo, erótico, do texto, da leitura, do significante”:

O Japão de que falei é, para mim, uma contramitologia, uma es-
pécie de felicidade dos signos, um país que, na continuação de uma 
situação histórica frágil, muito específica, se encontra totalmente 
empenhado na modernidade, e de tal maneira próximo da fase 
feudal que pode conservar uma espécie de luxo semântico que 
ainda não foi achatado, naturalizado, pela civilização de massas, 
pela sociedade dita de consumo (BARTHES, 1995, p. 176).

Essa “felicidade dos signos”, regime de sentidos que nunca se 
encerra em um significado, está relacionada à sexualidade delicada, 
feliz, que, segundo Barthes, o mundo ocidental não conhece. A es-
crita da sexualidade ocidental está ligada à transgressão, o que con-
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figura um sistema binário fechado (a favor ou contra), o que a man-
tém prisioneira de um sentido, de um paradigma, expressos por uma 
escrita monológica que produz sentidos estáveis. A delicadeza da 
sexualidade japonesa consiste exatamente em separá-la do sentido, 
analogamente à “felicidade dos signos”: “... pode-se defini-la como 
uma confusão do sentido, cujas vias de enunciação são; ou proto-
colos de ‘polidez’ ou técnicas sensuais, ou uma concepção nova de 
‘tempo’ erótico” (BARTHES, 1995, p. 190). Nada parecido com o 
ato rudimentar de Jerome de escrever a palavra BRUSTEN (“seios”, 
em alemão) sobre os seios de Nagiko. Nada mais óbvio e grossei-
ro, tanto linguística quanto sexualmente, profundamente distinto de 
um dos amantes calígrafos da moça, que escreve sobre os mesmos 
seios, em ideogramas, algo traduzido para o inglês como “ecologi-
cal purity”, o que, mesmo em um idioma monológico, provoca uma 
sedutora suspensão de sentido.

Essa indelicadeza de Jerome, aliás, é a terceira de uma série. 
Na primeira, Nagiko pede que ele escreva nela o nome dele, e ele 
escreve a palavra JEROME, em horríveis caracteres ocidentais. Evi-
dentemente, escrever o nome dele não significava para ela escrever 
aquela palavra, mas algo instável como “qualquer coisa, tingida de 
azul-escuro é esplêndida”, retirada do livro de Sei Shonagon. Na 
segunda tentativa, ela pede a frase “Nós nos encontramos pela pri-
meira vez no café Typo” em inglês, francês e japonês. As frases es-
critas apresentam uma irritante carga denotativa. Mesmo a frase em 
japonês, que podia recuperar a poesia, foi escrita em alfabeto kataka-
na, composto de letras angulosas, quadradas, retas, mais apropriadas 
para grafar palavras de origem estrangeira, em contraste com a deli-
cadeza da escrita hiragana (escrita desenvolvida pelas mulheres, có-
digo utilizado por Sei Shonagon em Makura no Soshi), que Nagiko 
alternava com os caracteres kanji (ideogramas de origem chinesa).

Quando criança, Nagiko trava conhecimento com o Makura 
no Soshi de Sei Shonagon, e sua paixão pela escrita se desenvolve 
sob a bela instabilidade dos signos, como a menção do “gelo raspado 
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numa tigela de prata” como uma “coisa elegante”, ou “passar por 
um lugar onde um bebê está brincando”, como uma das “coisas que 
fazem o coração bater mais forte”, ou o “veio de madeira de uma es-
tátua budista” como uma das “coisas esplêndidas”. Outra influência 
forte para o erguimento de seu mundo de signos é o pai escritor, fre-
quentemente dominado – sexual e economicamente – por seu editor.

A relação de Nagiko com a escrita – e com a sexualidade – é 
terrivelmente perturbada por seu casamento. Não por acaso, as cenas 
que evocam a cerimônia aparecem na tela em preto e branco, as ce-
nas conjugais mostram cores esmaecidas, a ilustrarem uma relação 
apagada. O marido é avesso a todas as formas de celebração dos 
signos, como a felicitação pelo aniversário inscrita no rosto, a fór-
mula divina de criação dos seres a partir do barro, a manutenção do 
diário feminino, a aquisição de livros, que ele considera excessiva. 
Praticante de um esporte considerado grosseiro pelas mulheres, ele 
quebra as relações delicadas com a escritura “matando” um livro a 
flechadas e violando o segredo do diário da mulher, que não aceita 
o seu comportamento. A ruptura final ocorre quando ele a critica 
por utilizar idiomas estrangeiros mesclados à escrita japonesa, com 
frases como “I do not like this house”, que ele parece não compre-
ender. A pena para esse crime é a incineração do livro. Por iniciativa 
dela, a punição se estende aos demais livros e à casa com todo o seu 
conteúdo. Está terminado o casamento, o lar, os livros dessa fase da 
escritura feminina infeliz, mal desenvolvia, e em seguida extinta.

A fase pós-conjugal enseja uma nova vivência para conciliar 
os dois maiores motivos de prazer (a escrita e o sexo), e para honrar 
o pai e a autora de O livro de cabeceira, ela procura incessantemente 
o amante calígrafo ideal, mas os homens parecem não ser capazes de 
harmonizar as duas práticas.

A inaptidão masculina parece levá-la a mudar inconsciente-
mente o local e o objeto de sua busca, e a cena desencadeadora da 
metamorfose é aquela do encontro com Jerome, um tradutor inglês. 
Sua condição de homem e, sobretudo, de ocidental, provoca uma 
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nova ruptura na trajetória de Nagiko. A absoluta incompetência de 
Jerome em usá-la como papel a exaspera, e ela o manda embora com 
veemência, absolutamente decepcionada, alegando que ele era um 
mau escritor, que o que ele fizera eram rabiscos de mau gosto.

Ele não é escritor, é apenas tradutor, e utiliza uma máquina que 
mecaniza a sua produção de caracteres (após o fim do casamento, Na-
giko havia comprado uma máquina de escrever, que em pouco tempo 
foi parar no vaso sanitário), enquanto a escrita manual de Nagiko 
acentua a bela imperfeição dos signos. Nesse momento, o enxotado 
consegue virar o jogo, implorando que ela o use como as páginas 
de seu livro. Ela não se convence imediatamente, mas leva a sério a 
proposta. Em casa, durante o banho, escreve no vapor do espelho, em 
japonês, a frase “Use-me como as páginas de um livro”; em seguida, 
ela treina em si mesma, identificando escritor e escritura.

Sua primeira experiência com pele humana no lugar do papel 
se dá com um inglês que não conhece idiomas orientais. Ao chamar 
o fotógrafo para documentar sua escrita, ela declara: “Agora serei a 
caneta, não apenas o papel”.

Ela demonstra ser exigente com a qualidade de seu “papel”, 
recusando a pele do fotógrafo, que lhe implorava o privilégio de 
ser seu livro. Convencida pelo fotógrafo, ela envia para o editor de 
seu pai alguns escritos, que são recusados. A criada sugere que ela 
seduza o editor servindo como papel. Uma mulher tão bonita não 
seria recusada por um homem. Num dia em que se dirige à editora, 
ela presencia um beijo de despedida do editor no rosto de Jerome.

Aí tem início o envolvimento apaixonado de Nagiko com o 
tradutor inglês, que não é calígrafo, mas a relação é alimentada pela 
inversão produzida por ela, que deixa de ser o objeto da escrita e do 
amor, e passa a conter o privilégio da produção de letra e de sexo. 
Aproveitando-se da relação homossexual do editor com Jerome, ela 
seduz o rapaz, que por sua vez vai seduzir o editor com seu corpo 
estampando a escrita dela. Ele então chega à casa editora ostentando 
no corpo os dizeres de um livro cujo título é O primeiro livro de treze.
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Não se pode deixar de relacionar a transformação de Nagiko 
à descoberta de seu “stilu” (antigo estilete romano que produzia a 
escrita em tábuas enceradas), metonímia de seu novo vínculo com a 
escrita – seu novo estilo. Pode-se instituir aqui uma relação entre o 
estilete (substituído pelo pincel), instrumento de prazer, a escrita e 
os corpos, associados também à morte e à vida. A vida da escrita, da 
literatura, trama a morte do editor, que humilhara o pai da persona-
gem, o qual se entregava aos desejos homossexuais do fabricante de 
livros em troca de ter seus livros publicados.

A partir daí, desencadeia-se com mais intensidade a vivência 
da carne e da escrita, envolvendo vingança e morte. Nagiko sente-se 
humilhada, pressionada, oprimida; cria, então, um mundo que instala 
uma nova lei para a condição feminina: liberdade, poder criador, po-
der destrutivo, domínio e posse. Ela nega tudo o que é para tornar-se 
tudo o que não é. Sua obra é o seu prodígio que nega e transforma. 
O escritor é o senhor do infinito, mas ela quer valer-se do finito para 
perpetrar seu plano de vingança. O editor tem que pagar pela sodo-
mização do pai de Nagiko, e depois por amar o homem que ela ama.

Qual é a lei dos textos de Nagiko? Manter o silêncio, igno-
rando as palavras? Conhecê-las? Dizer ou não dizer algo, apagar o 
leitor, apagar-se, ser verdadeiro ou mentiroso, pela liberdade ou pela 
opressão, dominar ou ser dominado?

Os livros vivos da escritora se inscrevem em tipos humanos 
que carreiam consigo sua índole, e vive-versa (o inocente, o idiota, 
o exibicionista, o amante, o sedutor, o traído), condições humanas 
e literárias (a impotência, a juventude), elementos de negação e de 
suspensão (os falsos inícios, os segredos, o silêncio), e apresenta 
sobretudo o grande movimento em direção à supressão, à negação 
própria da literatura: a morte.

A palavra só é capaz de dar-nos o que significa suprimindo 
a coisa, este é o primeiro movimento em direção à morte. Quando 
Deus dá vida aos seres criados do barro e os nomeia, ele cria a possi-
bilidade de sua ausência, de sua morte, porque há um nome que dis-
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pensa o ser. Ao mesmo tempo, a morte é a esperança da linguagem, a 
possibilidade de eliminar as coisas e suspender a existência. A escri-
ta de Nagiko fica, então, suspensa aos movimentos contraditórios da 
morte e da impossibilidade de morrer empreendidos pela literatura, 
ao “processo pelo qual o que cessa de ser continua sendo, o que é 
esquecido deve dar satisfações à memória, o que morre só encontra 
a impossibilidade de morrer, o que quer alcançar o além está sempre 
aquém” (BLANCHOT, 1997, p. 321).

Que querem então dizer todos aqueles substantivos concretos 
e abstratos que nomeiam os livros de Nagiko? Existe uma intenção 
norteadora da obra da escritora, e, por extensão, da confecção do 
filme? Susan Sontag, em seu ensaio “A estética do silêncio”, comen-
ta a tendência à absolutização da arte, contrapondo-a à concepção 
antiga que a vê como “expressão da consciência humana”:

Assim como a atividade do místico deve culminar em uma via 
negativa, em uma teologia da ausência de Deus, em uma ânsia da 
névoa do desconhecimento além do conhecimento, e do silêncio 
além do discurso, a arte deve tender à antiarte, à eliminação do 
“tema” (do “objeto”, da “imagem”), à substituição da intenção 
pelo acaso e à busca do silêncio (SONTAG, 1987, p. 12).

Qual é o tema dessa obra? Certamente não teremos respostas 
estáveis a essa pergunta; possivelmente encontraremos no lugar da 
réplica muitas outras perguntas, algumas das quais, a respeito do 
livro, são formuladas no próprio filme: “Onde fica um livro antes 
de nascer?”; “Quem são os pais do livro?”; “Ele precisa de um pai e 
uma mãe?”; “Um livro pode nascer dentro de outro?”; “Onde está o 
pai dos livros?”; “Quantos anos deve ter um livro para dar à luz?”.

Outras perguntas poderiam ser acrescentadas: “O livro é ex-
tremamente humano, ou é um negócio, ou uma máquina?”; “Qual é 
o seu tema?”; “Como ele morre?” etc. A grande aventura do filme no 
mundo das letras produz mais perguntas do que respostas.
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É sintomático o fato de que ao filme não interessa que o es-
pectador leia e compreenda o que está escrito nos corpos dos atores-
-livros – os textos são escritos em japonês, língua pouco acessível ao 
leitor ocidental, e as paradas da câmara sobre eles não permitem uma 
leitura atenta – ; talvez lhe interesse despertar o desejo da leitura, re-
alçar o sabor dos signos. A relação do leitor com a obra, portanto, não 
é de compreensão, mas de perplexidade, de fascínio. Paira sobre as 
cenas o que não se decide, o que não se firma, não se esclarece. Como 
o filme não permite ler o conteúdo do livro, transcrevemos, neste tex-
to, alguns versos que foram traduzidos para o português por Rafael 
Raffaelli em seu ensaio “O livro de cabeceira: o livrocorpo”.190

Toda essa ambiguidade remete à tensão que a escritora Nagi-
ko vive em relação à escrita: é preciso vingar a desonra do pai e a 
submissão do amante ao editor; por outro lado, ela é seduzida pela 
escritura desde criança: o ato de escrever por si propicia o gozo.

Esse caráter inquiridor, ou suspensivo do “objeto” do filme 
encontra consonância também na técnica utilizada. Segundo Roland 
Barthes, o cinema elegeu como via de realização a “via metoními-
ca”, ou sintagmática, pelo simples fato de que em um filme “alguma 
coisa acontece”.191 Esse caráter analógico, em que as imagens-sin-
tagmas se relacionam por contiguidade, evidentemente propicia um 
desdobramento de possibilidades finitas e estáveis, em geral, como 
sugerem alguns versos do livro 4, “O livro do impotente”:

Há ainda um espaço
Entre os capítulos.
Ou todos os assuntos embaçaram-se?

A proposta de Peter Greenaway procura afastar-se desse ca-
ráter analógico do filme, possivelmente mesmo pela influência da 

190 RAFFAELLI, 1995.
191 BARTHES, 1995, p. 25.
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literatura – pós-moderna? – em sua realização. Se procurarmos uma 
história em O livro de cabeceira, vamos achá-la, evidentemente. 
Entretanto, as noções de início, meio, fim, silogismo sucumbem na 
mudança da via puramente sintagmática para uma relação mais as-
sociativa de imagens, propiciando maior abertura de sentidos. A tra-
ma em si não sobressai.

Um sedutor recurso de quebra da linearidade é a utilização de 
imagens superpostas, como hipertextos (ou “hipercenas”). Durante 
todo o filme, aparecem janelas com cenas contendo imagens asso-
ciativas. Em certos momentos as janelas ilustram uma reflexão ou 
um pensamento de uma personagem, ou antecipam uma cena que 
virá, ou mostram um detalhe importante da cena principal, ou apre-
sentam a personagem de mil anos antes prestando seus depoimentos 
que compuseram o primeiro O livro de cabeceira. Essa estrutura, 
que Pierre Lévy (2000, p. 56) chamou de “texto em rede”, não se 
desenvolve linearmente, mas por meio de pontos ligados por nós e 
por links entre esses nós. É evidente que essa “navegação” não se 
processa em interação com o espectador, que não tem autoridade de 
avessar o hipertexto que lhe convém, por motivos óbvios (pelo me-
nos considerando até onde vai a atual tecnologia cinematográfica). 
Entretanto, o “leitor” pode escolher as cenas e os momentos que ele 
vai enfatizar ou prestar atenção, o que provoca um deslocamento 
da linearidade sintagmática predominantemente metonímica de que 
fala Barthes.

Esses recursos permitem ao filme um curioso salto da via me-
tonímica para a via metafórica. As cenas mais provocantes produzem 
relações de sentido suspensivo, como a delicadeza da imagem de um 
criancinha dormindo sobre uma folha de árvore, que aparece não se 
sabe de onde no momento em que Nagiko chega a Hong Kong, para 
abandonar um período de escrita infeliz e recomeçar uma nova rela-
ção de prazer (sexual e escritural).

Outra imagem associativa é produzida, por exemplo, quando 
Nagiko lava, na banheira, a tinta negra das letras escritas por ela em 
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seu próprio corpo. Elas formam uma estranha imagem no fundo da 
banheira, um desenho caótico que adquire uma forma mais organi-
zada e em seguida desaparece. A cena pode ser tomada como metá-
fora da escrita, em suas constantes fugas, excentricidades, excessos, 
formações, deformações e morte que permite renascer.

Outra metáfora relacionada à água, uma das mais belas do fil-
me, é a cena em que Nagiko aparece numa banheira de forma cir-
cular, semiencoberta por água, logo após o suicídio de Jerome. Há 
remissão a feto, embrião, devir, nascimento que advém da morte.

Círculo e espiral sugerem reiterações metalinguísticas e ima-
gísticas constantes, discursos em devir, com a diferença majorante, 
em favor da espiral, do acréscimo de novos elementos a cada ci-
clo do movimento. A desvantagem dessas imagens, entretanto, é a 
a 1usão inevitável ao centro. Assim, talvez, o labirinto satisfaça me-
lhor a tentativa de representar essa aventura do cinema em sua abor-
dagem da coisa literária, por suas várias possibilidades, tempos cru-
zados, inúmeras perguntas, insolubilidade, margens hipertex tuais, e 
a enganosa chegada ao ancoradouro. Nenhuma chegada, afinal, é a 
c hegada, mas uma série de momentos, que se aproxima da concep-
ção de universo idealizada pelo personagem Ts’ui Pen, de Borges, 
do conto “El jardin de senderos que se bifurcan”:

Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y verti-
ginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa 
trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que 
secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No 
existimos en la mayoría de esos ejemplos; en algunos existe 
usted no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos. En éste, que 
un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en otro, 
usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, 
yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma 
(BORGES, 2000, p. 116).

Assim o filme de Peter Greenaway, assim a litertura contem-
porânea: um abandono das formas tradicionais de narrar, da pura 



191

sequencialidade causal. A trama agora assemelha-se a uma rede, 
diluindo a ideia de centro, de motivo condutor. Privilegia-se a be-
leza do caminho percorrido, não numa via única, mas em múltiplas 
bifurcações que conduzem a cenas inesperadas, que multiplicam as 
possibilidades.

Ao final, a vingança de Nagiko se cumpre: o editor morre, 
mas a obra, que havia sido resgatada da sepultura de Jerome e trans-
formada em livro pelo editor, volta à escritora, conforme ela havia 
desejado no texto do próprio livro sexto, “O livro do amante”

Possa eu manter este livro para sempre
Possa este livro e este corpo sobreviverem ao meu amor.
Possa este corpo e este livro me amarem tanto quanto
Eu amo sua extensão, sua gramatura, sua solidez, seu texto
Sua pele, suas letras, sua pontuação, suas quietas
E suas ruidosas páginas.
Suas delícias sôfregas.
Livro, corpo – eu amo você.

O livro Nagiko-Jerome permanece vivo: o livro-corpo é colo-
cado sob as raízes de um delicado bonsai que é regado pela escritora 
enquanto ela abraça a criança que teve com Jerome.
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