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Qualquer cousa afinal de belo escolher devo / para em 

verso plasmar no esforço da obra-prima: /  flor que 

viceja à sombra, asa que paira em cima, /  aroma de um 

poema ou de um campo de trevo. / /  Aroma, ou asa, ou 

flor... tudo o que diga e exprima / perde, ao moldar-se 

em verso, o seu próprio relevo, /  porque sinto, mau 

grado a glória com que escrevo, /  presa a imaginação 

no limite da rima.

Francisca Júlia

By so many systems /  As we are involved in, by just so 

many /  Are we set free on an ocean o f language that 

comes to be /  Part o f us, as though we would ever get 

away./ The sky is bright and very wide, and the waves 

talk to us, /  Preparing dreams we ’II have to live 'with 

and use. The day 'will come /  'When we ’II have to. But 

for now /  They’re useless, more trees in a landscape o f 

trees.

John Ashbery

A language is a map o f ourfailures.

Adrienne Rich



RESUMO

A presente tese pretende explorar o conceito da “insuficiência” ou “impotência” da linguagem, 
acompanhando a forma que ele assume ao longo do século XIX, como um elemento constituinte da 
poesia moderna ocidental. Compreendendo, com George Steiner, que há uma ruptura entre uma 
poesia clássica, “confortável com a linguagem”, e uma poesia moderna, “para a qual a linguagem 
tomou-se uma prisão”, será observado como esse conceito parece surgir, em meio aos textos de 
Shelley, Nietzsche, Rimbaud e Mallarmé, como ele se propaga para além dos meios poéticos, tendo 
uma penetração inclusive na cultura pop, e como justifica o que, nas descrições de Steiner, seria 
uma mudança de ordem de dificuldade dessa poesia, além de criar a mitologia do poeta como 
aquele que “dá um sentido mais puro às palavras da tribo”, nos termos de Mallarmé. No mais, esse 
conceito será tomado como ponto de partida para reflexões sobre concepções de poder da palavra e 
seu “desgaste”, promovido pelo que Weber chamou de “desencantamento do mundo”, concomitante 
com o advento da modernidade. Como a emergência desse fenômeno na literatura se dá ao mesmo 
tempo que outros fenômenos linguísticos e sociais semelhantes, ele deve ser compreendido como 
parte de mudanças mais amplas na sociedade ocidental -  tema sobre o qual a tese também virá a se 
debruçar, na medida em que algumas dessas mudanças, como a disseminação da escrita tipográfica, 
que originou ojornalismo e a publicidade, e o predomínio da razão instrumental, motivam os poetas 
a seguir um éthos de autenticidade, como definido por Lionel Trilling e Jacob Golomb, segundo os 
escritos de Kierkegaard e Nietzsche. Por fim, o conceito da insuficiência da linguagem é refutado, 
acompanhando o pensamento de Mikhail Bakhtin, conforme essa perspectiva sobre a linguagem, 
entendida e descrita como uma visão poética, é contraposta à sua visão prosaica, que, no entanto, 
também se revela útil para descrever certas possibilidades da poesia moderna não contempladas 
pelo modelo de Steiner. Como a discussão com frequência se aproxima do misticismo, sobretudo no 
discurso dos poetas do século XIX, influenciados pelas correntes esotéricas que floresceram no 
mesmo período e ocuparam os mesmos espaços sociais, serão aproveitados os estudos de sociólogos 
e historiadores da religião, bem como também da gramatologia, por conta do que foi percebida 
como a relevância da transição de uma sociedade lecto-oral para uma sociedade tipográfica.

Palavras-chave: Poesia. Modernidade. Filosofia da linguagem. Metalinguística. Misticismo.



ABSTRACT

The present thesis intends to explore the concept of ‘insufficiency’ or ‘powerlessness’ of language 
following the form it takes throughout the 19th century, as an element that constitutes Western 
modem poetry. Understanding, along with George Steiner, that there is a break between classical 
poetry, ‘at home with language,’ and modern poetry, ‘for which language has become a prison,’ it 
will study the way this concept appears to emerge, among texts by Shelley, Nietzsche, Rimbaud, 
and Mallarmé, how it spreads beyond the poetic milieu, penetrating even pop culture, how it 
justifies what, in Steiner’s descriptions, would be a change in the order of difficulty in that poetry, 
besides creating the poet’s mythology as the one who ‘gives a purer sense to the words of the tribe,’ 
in Mallarmé’s terms. Besides, this concept will be taken as a starting point for reflections on the 
conceptions of the power of the word and its ‘wearing out,’ promoted by what Weber called the 
‘disenchantment of the world,’ concurrent with the advent of modernity. As the emergence of such 
phenomenon in literature takes place at the same time as other similar linguistic and social 
phenomena, it must be understood as part of wider changes in Western society -  a theme with 
which this thesis will also concern itself, as some of these changes, such as the widespread use of 
typographic writing, which gave birth tojournalism and publicity, and the triumph of instrumental 
reason, motivate poets to follow an éthos of authenticity, as defined by Lionel Trilling and Jacob 
Golomb and put forth by Kierkegaard and Nietzsche. At last, the concept of the insufficiency of 
language is refuted, following Mikhail Bakhtin’s thought, as this perspective of language, 
understood and described as a poetic view, is opposed to his prosaic view, which also reveals itself 
as useful, however, to describe certain possibilities of modern poetry not considered by Steiner. As 
the discussion often borders on mysticism, especially on the speech of 19th century poets, under the 
influence of certain esoteric currents which flourished at the same period and occupied their same 
milieu, the studies of sociologists and historians of religion will also be employed, as well as those 
of grammatology, due to what was perceived as the relevance of the transition from a lecto-oral 
society into a typographic one.

Key-words: Poetry. Modernity. Philosophy oflanguage. Metalinguistics. Mysticism.
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D O  WHAT THOU WILT. UM PRELÚDIO

As pessoas que mais admiro no mundo acadêmico das humanidades são as que puseram em 

prática objetivos que elas mesmas impuseram para si, derivados de suas próprias obsessões pessoais 

-  o que faz com que seus trabalhos não sejam apenas formalidades para a conquista de títulos ou 

continuações dos trabalhos de seus orientadores, mas extensões de si mesmas, realizações que 

dificilmente outra pessoa poderia ter feito. O que se lê nestas páginas é uma tentativa de seguir por 

essa mesma linha, ainda que de modo algum eu diria que é uma contribuição no mesmo patamar, 

por exemplo, da tese do Prof. Dr. Caetano Galindo ou a do Prof. Dr. Guilherme Gontijo Flores, que 

deram à nossa literatura um novo Joyce e um novo Horácio. Mas fazemos o que está ao nosso 

alcance, e, considerando que um dos temas que perpassam esta tese é o da autenticidade, creio que 

não seria possível ser de outrojeito -  não sem alguma ironia ou dissonância incômoda.

Minha pesquisa começou oficialmente com meu ingresso no programa de doutorado da 

UFPR em 2015, porém suas raízes datam de dois anos antes, quando defendi minha dissertação, 

Shelley e a Renovação da Linguagem Morta, em meados de 2013, e, a bem da verdade, foi toda 

minha trajetória acadêmica, desde a graduação, minha breve trajetória poética e obsessões pessoais 

(que, nos anos recentes, passaram a incluir misticismo, assiriologia e cultura judaica) que 

culminaram nestas páginas. Além de ser um estudo a fundo sobre um tema que acredito que seja 

relevante para a academia e, em alguma medida, mesmo para o público em geral, o que temos aqui 

é também uma tentativa de resolver um problema, motivo inclusive de uma crise pessoal, sobre o 

porquê de se escrever poesia na modernidade, uma atividade já condenada em pleno século XIX, 

que dirá no XXI.

Este trabalho é uma continuação da dissertação, ou, pelo menos, um spin-off. os pontos 

suscitados sobre a questão da “morte da linguagem” e sua inadequação foram trazidos à tona no 

capítulo 3 da dissertação e discutidos à exaustão durante a defesa -  daí que eu tenha sido levado a 

desenvolvê-los com maior atenção aqui. Mas também é uma ruptura, porque o trabalho anterior era 

um trabalho prático de tradução, concentrado obviamente na figura de Shelley e seu Prometeu 

Desacorrentado, que saiu publicado em 2015 em formato de livro pela Autêntica, junto com uma 

seleção de poemas menores. Agora, ainda que retornemos a ele em certos pontos do texto, o objeto 

desta pesquisa é um pouco mais difuso, e seu caráter, mais teórico.



Quando sente que o discurso comum, partilhado entre as pessoas, é “falso, frio e oco” e faz 

“o coração negar o sim que alenta”, como diz o Espírito da Hora no encerramento do 3o ato de 

Prometeu; quando sugere que palavras não podem dar conta de descrever um acontecimento ou 

sentimento, e quando declara que “nossos pensamentos são frios e emprestados”, o que, sem 

alguém para arrumar essa bagunça, presumivelmente um poeta, levaria a uma morte da linguagem 

para “os propósitos mais nobres da vida humana”, Shelley demonstrava estar alinhado a uma 

corrente de pensamento que viria a incluir também Mallarmé, Rimbaud, o jovem Nietzsche e 

Hofmannsthal. Essas ideias vão tomando forma ao longo do século XIX até chegar a uma narrativa, 

um tipo de mito moderno em torno da linguagem, seus limites e o papel do poeta -  que é o nosso 

objeto de pesquisa aqui, e que tirou meu sono ao longo dos últimos quatro anos. Sua expressão mais 

resumida está em George Steiner, em Depois de Babel, como veremos no primeiro capítulo: o poeta 

moderno, ao se deparar com uma dada experiência, sente que a linguagem parece não “dar conta” 

das coisas. Ele a encontra calcificada, rígida, sórdida de mentiras e esvaziada de suas energias 

numinosas.

A linguagem, diz Steiner, para o poeta do final do século XIX, “quebra” diante do que ele 

queria transmitir -  as sensações de êxtase ao ver um campo de narcisos ou a pessoa amada, ou de 

horror frente aos males do mundo, que é um tema que se intensifica a partir da Primeira Guerra -, e 

o gesto de tentar insistir nisso parece esbarrar em limites que frustram a empreitada poética como 

costumava ser praticada, o que só poderia resultar na falsificação desses sentimentos, em 

autoparódia e obras inautênticas. E o curioso é que essa postura aproxima muito o poeta do místico, 

outra figura crucial para o imaginário do século XIX, como argumentaremos, que constantemente 

se debate com os “limites da linguagem” em suas experiências extremas de contato com o 

transcendental. Algo parece ter acontecido com a linguagem, pensa o poeta, porque não é possível 

que ela tenha sido sempre assim. Ela deve ter se desgastado pelo uso: certas palavras estão em toda 

parte, tão presentes, impressas em jornais e coladas em cartazes e outdoors -  liberdade, amor, 

alegria -  que parecem não significar mais nada. São slogans vazios, ele pensa, repetidos de modo 

mecânico para moldar modos mecânicos de se viver.

A solução então passa a ser ir contra as expectativas de comunicação: se o discurso comum 

parece inadequado, se há a percepção de um abismo entre as coisas e a linguagem, pelo menos em 

seus usos mais ordinários, então talvez por algum outro meio fosse possível se aproximar daquilo 

que o poeta busca. Seu texto se torna mais hostil, fechado, privado, porque não visa mais a 

comunicação simples, e as formas através das quais o autor exerce sua individualidade, que 

destacam seu texto como algo que só pertence a ele, em oposição a esse discurso público, passam 

pela originalidade, pelo poder de criar coisas novas -  também um conceito de origem romântica e



que rapidamente se toma um valor positivo, muitas vezes revestido de tons místicos, como se o 

poder de ser original viesse de fora da cadeia causal. Como resultado, passa a ser necessário um 

esforço ativo da parte do leitor para se engajar com esses textos, esses novos poemas. O sentido não 

é dado de graça, é preciso que o leitor faça as conexões e preencha as lacunas, não de uma forma 

racional, dedutiva, como se houvesse uma resposta correta, mas de maneira criativa., o que explode 

as possibilidades do texto. A leitura de um poema moderno é sempre um novo poema. E esse 

processo de violação da comunicação que funda o que Steiner descreve como o paradigma da 

poesia moderna, cuja ordem de dificuldade, diz ele, é diferente de qualquer outra coisa vista até 

então na história da literatura. Para Steiner, os primeiros poetas que foram os arautos dessa nova 

dificuldade são Rimbaud e Mallarmé, mas, para um ouvido apurado, é possível encontrar já as 

primeiras violações muito antes, como faz Paul Veyne ainda na metade do século XVIII com 

Thomson e Rousseau... ao que podemos somar também Shelley, se nos orientarmos pelas resenhas, 

completamente perplexas, de seus livros publicados à época, e mesmo pelo que o próprio poeta 

disse sobre a linguagem, que é semelhante ao que diz Nietzsche em um de seus primeiros ensaios. 

Ao compreendermos isso, a ruptura descrita por Steiner parece menos súbita e localizada no gênio 

desses dois franceses e mais a culminação de um longo processo que, ainda que visivelmente 

ocidental, vai além das fronteiras nacionais de um único país.

Ao mesmo tempo, o poeta se vê numa situação única: não existe mais um mecenato direto 

como existiu para Horácio ou Virgílio, mas um mercado literário, que privilegia e faz circular 

sobretudo obras em prosa. Tirando algumas exceções como Byron e seu best-seller., O Corsário, o 

poeta moderno se vê sem dinheiro e sem leitores (e, bem, o fato de sua poesia ter se tornado difícil 

não o ajuda aqui), e mesmo algumas figuras como o ex-poeta Thomas Love Peacock viriam a 

proclamar, já no ano de 1820, o fim da poesia, superada, diz ele, pelo desenvolvimento das outras 

disciplinas cujo papel ela supostamente teria desempenhado nos períodos mais “primitivos” da 

humanidade. Mas acontece que não só a poesia não tem fim, como o poeta passa também a 

reivindicar para si um outro papel social, mais importante: nesse processo de destruir as “camadas 

calcificadas” da linguagem, ele acredita estar purificando-a, tomando-a um meio mais adequado 

para a transmissão dos eflúvios criativos do espírito humano. Ao assumir essa ingrata tarefa 

sacerdotal, o poeta justifica sua existência, pois o bloqueio completo da fagulha da imaginação 

humana, segundo essa narrativa, resultaria numa catástrofe. Isso permite que ele continue servindo à 

sociedade, mesmo enquanto assume uma postura de resistência e rejeição.

A qualquer um que tenha tido contato com a poesia dos últimos 150-200 anos, essa narrativa 

não há de ser estranha. De fato, muito dela parece ter penetrado diversas camadas da nossa cultura. 

Tudo foi tão naturalizado que mesmo os apelos ao misticismo, apesar da laicidade dos discursos



oficiais modernos, passam despercebidos, enquanto avança o processo da sacralização da arte como 

um tipo de religião secular. Como demonstraremos no primeiro capítulo, essa narrativa dos poetas -  

“a linguagem foi desgastada e não dá conta mais das coisas, daí que o poeta precise violar a 

comunicação para purificar a linguagem, restaurar seu poder criativo e evitar que ela morra” -  de 

modo algum se encontra confinada ao mundo poético. Tanto o seu discurso quanto o seu modus 

operandi foram apropriados, por exemplo, pela música pop, e mesmo o senso comum acredita na 

possibilidade de desgaste da linguagem, o que por vezes leva ao surgimento de textos jornalísticos 

que tratam esse fenômeno como um fato -  sendo o exemplo mais extremo a utopia 

anarcoprimitivista de John Zerzan, de que trataremos também dentre os nossos exemplos. Tudo isso 

será explorado no capítulo 1, com uma introdução na primeira e na segunda seção, nas quais esses 

principais nomes serão discutidos, seguidas de uma seção para Shelley, Nietzsche e Zerzan, outra 

para Rimbaud e Mallarmé, e uma última seção para observamos os reflexos e ecos dessa visão da 

linguagem na cultura pop, incluindo canções e textos de circulação emjomal.

Eu mesmojá fui adepto desse discurso: entre 2011 e 2016 tive o meu período como membro 

ativo do coletivo escamandro (ao qual ainda ensaio um retorno), ao lado de Guilherme Gontijo 

Flores, Bernardo Brandão, Vinicius Barth e, posteriormente, Sérgio Maciel e Nina Rizzi. A partir da 

nossa colaboração saíram volumes de poesia de todos os seus membros, duas edições da revista 

escamandro e centenas de postagens no blogue. Como poeta, essa narrativa das falhas e desgaste da 

linguagem é perfeita enquanto justificativa ética e estética... no entanto, mesmo que, mais do que 

nunca, estejamos expostos às repetições mecânicas de slogans e propagandas que levam à sensação 

do desgaste da linguagem, alguma coisa soava errada ao usá-la em pleno século XXI. Dá para 

acreditar a sério que o poeta é um sacerdote ou “xamã”, como alguns se autointitulam, que faz da 

poesia um ritual de purificação da linguagem? Havia dissonâncias que mereciam uma investigação 

mais profunda: O que significam esses ecos místicos do discurso poético, e como vieram parar lá? 

Por que ele é tolerado no meio poético? Será que dá para uma palavra realmente ser desgastada com 

o uso? E, o mais crucial, é possível fazer poesia ainda na modernidade (ou pós-modemidade) sem 

recorrer a essa narrativa?

Como ficou claro à época da defesa da dissertação, esse discurso poético não se sustenta, 

pelo menos não de forma literal. Simplesmente não é assim que a linguagem funciona. E é por isso 

que, em nossa pesquisa, essas noções serão contrastadas, no capítulo 4, com a perspectiva do 

pensador russo Mikhail Bakhtin -  cuja obra, não por acaso, surgiu como parte dos esforços para 

entender a prosa romanesca. No mais, Bakhtin não apenas serve como contraponto, oferecendo uma 

perspectiva mais realista da linguagem, como também oferece, surpreendentemente, um outro 

modelo poético calcado na romancização da poesia, que ilumina, inclusive, a poesia de autores



modernos que não se encaixam no modelo de quebra da linguagem descrito por Steiner, como é o 

caso de Oswald de Andrade, por exemplo, ou da “poesia não original” de que fala Maijorie Perloff 

em seu trabalho recente como crítica.

Era assim, então, que este trabalho pretendia se estruturar originalmente: uma primeira parte 

explorando a visão poética da linguagem, seguida da sua refutação bakhtiniana. Mas alguma coisa 

aconteceu no meio de caminho e, ainda que parte dessa estrutura se mantenha, quanto mais 

investigávamos a visão poética, mais ela apontava para problemas maiores, que exigiam uma outra 

abordagem. Estaríamos confortáveis se tudo não passasse de um delírio dos poetas, somado a uma 

mania de grandeza, alimentada pelo medo de se tornarem irrelevantes na modernidade. Tudo isso 

poderia ser isolado e tratado de forma higiênica como fenômeno literário. Como pretendemos 

demonstrar, no entanto, há outras coisas emjogo.

As noções da impotência, desgaste e/ou insuficiência da linguagem pressupõem, por 

exemplo, um estado anterior em que essa suficiência teria existido. Afinal, quaisquer ideias de 

queda ou perda necessariamente são queda a partir de algum lugar ou perda de alguma coisa que se 

possuía antes. Se a sensação de insuficiência da linguagem fosse uma constante, uma percepção que 

sempre fez parte de nossa visão de mundo, então não seria um choque a formulação desse conceito 

no século XIX, não haveria uma ruptura, uma passagem de uma poesia confortável com a 

linguagem para uma poesia para a qual a linguagem havia se tornado uma prisão, porque a ideia da 

linguagem como prisão não seria novidade. Como veremos, de fato essa concepção não faz parte, 

por exemplo, do modo como a linguagem é tratada por sociedades ágrafas, que pressupõem um elo 

íntimo entre a palavra e as coisas, como expõe Walter Ong -  sendo a prova disso o fenômeno 

comum dos tabus linguísticos, quando certas palavras são proibidas, no geral por representarem 

uma forma de perigo. A perda do tabu linguístico na modernidade, nesse sentido, corroboraria a 

hipótese de que a insuficiência da linguagem é um fenômeno mais amplo do que podemos imaginar 

ao tratarmos dele de forma localizada no mundo da poesia.

E tem mais: por muito tempo, pelo menos desde a Renascença, havia uma distinção nítida 

entre idiomas comuns e idiomas privilegiados, como o hebraico em especial, que exibiriam ainda 

essa relação íntima entre suas palavras e as coisas do mundo. Essa noção tem um papel óbvio na 

cultura esotérica, haja vista que fórmulas mágicas, em combinação com outros elementos rituais, 

visam causar alterações na realidade, e tanto seria mais fácil esse processo quanto mais “poderoso” 

fosse o idioma utilizado -  mais sacro, menos banalizado. No entanto, antes do século XIX, o 

hebraico não era objeto de interesse apenas para místicos e ocultistas, e mesmo figuras régias como 

o imperador Frederico II ou o rei Jaime IV da Escócia fizeram experimentos com crianças para 

descobrir se a língua que elas falariam, ao serem privadas da experiência tradicional de aquisição da



linguagem, seria o hebraico, tido como língua primordial, pré-babélica, a língua do Éden, a língua 

da criação. Partindo dessa concepção, diversos autores chegaram a uma hipótese fortemente 

monofilogenética do surgimento dos diferentes idiomas, postulando uma base no hebraico que, em 

suas corrupções, geraria as línguas modernas. O avanço da filologia, porém, e a postura 

desencantada que emerge ao longo do século XIX, e atinge até mesmo a Bíblia, puseram um fim 

nessas ilusões. Assim como, para Nietzsche, teria acontecido com os valores ocidentais, na medida 

em que o desprezo do mundo em prol de certos ideais teria lançado a Europa no fosso do niilismo 

quando esses ideais se viram questionados, esse mesmo fosso aguardava qualquer um que se 

agarrasse a uma distinção entre idiomas comuns, insuficientes, e idiomas privilegiados por uma 

relação forte com a realidade.

A cultura esotérica é o último refúgio para esse tipo de pensamento, e é relevante que tantos 

autores tenham transitado por esse espaço, seja apenas tendo algum conhecimento de literatura 

mística (como a obra de Swedenborg, que foi lida por toda a Europa) e assumindo um certo tom 

esotérico em seu discurso, como Baudelaire, Mallarmé e Rimbaud, seja realmente se iniciando e/ou 

se correspondendo com ocultistas, como Huysmans, Yeats e Pessoa. Conforme avança pela 

modernidade o desencantamento do mundo, para utilizarmos o termo weberiano, a tendência é que 

sejam esboçadas igualmente reações de reencantamento, que muitas vezes surgem como parte de 

uma negação da razão instrumental que alimenta o desenvolvimento às custas do que é percebido 

como uma falta de sentido da vida moderna -  i.e. tentativas, esotéricas e/ou poéticas, de conectar o 

indivíduo a algo maior. E tanto o esoterismo quanto a poesia moderna são calcados numa 

Experiência que não pode ser reduzida a algo racional e utilitário.

Essa discussão, essas relações e associações, muitas vezes surpreendentes, aqui serão 

traçadas no capítulo 2. As seções 1 a 3 tratam do hebraico, seu estatuto como língua divina, história 

e uso místico. Depois os vínculos entre a literatura finissecular e a cultura esotérica europeia, com a 

discussão sobre o desencantamento do mundo, serão feitos nas seções 4 e 5, para enfim 

concluirmos, na última seção, com reflexões sobre a perda do tabu linguístico, e o que isso 

significa.

Feito esse diagnóstico, podemos observar o papel que a transição de uma cultura lecto-oral 

para uma era tipográfica teve nesse processo de levar o Ocidente a desacreditar no poder da 

linguagem. Por que poetas como Mallarmé, por exemplo, demonstravam desprezo pelojornalismo e 

pelo discurso jornalístico? Certamente não haveria o mundo moderno sem a tipografia: não é 

possível imaginar o capitalismo sem o anúncio comercial produzido em massa (como as 

mercadorias) e sem a capacidade de disseminação de informações do jornalismo, que nasce na 

passagem do século XVI para o XVII, desenvolve-se no XVIII e explode no XIX, bem como sua



cultura de periodicidade e da necessidade de “manter-se atualizado”. Como pretendemos 

argumentar, essa periodicidade e essa impessoalidade, que são elementos integrais do jornalismo, 

substituem os conceitos de permanência e aura (no sentido benjaminiano) tipicamente associados à 

escrita até então quirográfica. No mais, o discurso vitalista da poesia a respeito de si própria, que 

associa a capacidade de criação poética original a um transbordamento de vitalidade, cada vez mais 

vai se contrastar com uma visão mortificada da vida governada pela razão instrumental, cujos 

representantes linguísticos são o discurso jornalístico e o discurso burocrático. A tendência do 

mundo moderno de instrumentalizar os indivíduos sem uma preocupação maior com um propósito 

mais nobre é vista como desumanizadora, produzindo o que seriam indivíduos de existência vazia, 

mortos em vida, meras engrenagens incapazes de pensar de outro jeito que não através de clichês -  

o que teria sua culminação no caso prototípico de Adolf Eichmann, como representado por Hannah 

Arendt. A poesia se entende como resistência, portanto, ao combater, no front da linguagem, esse 

estilo de vida. Nesse sentido, clichês e estereótipos (não por acaso palavras que surgem do contexto 

tipográfico) são vistos negativamente, como instrumentos das forças que mantêm e moldam o 

mundo moderno, a fim de produzir esse tipo de indivíduo, o que contrasta com a originalidade 

buscada pela poesia. O poeta oferece aquilo que é único, particular, individual, em oposição ao 

discurso massificado, enquanto reivindica para si uma linhagem atemporal, como se a poesia fosse 

algo eterno, em oposição à efemeridade da cultura midiática.

No entanto -  e esse é o ponto em que as coisas se complicam um pouco mais -, a 

originalidade também é cooptada pela publicidade, um dos braços, segundo a visão poética, dessas 

forças desumanizadoras da modernidade. E é curiosamente nesse gesto de apropriação da 

originalidade pelo mercado que observamos a única instância real do que se poderia descrever como 

um “desgaste da linguagem”: quando ocorre o fenômeno da “degeneração das marcas”, em que uma 

marca registrada, a princípio uma criação original, perde o seu verniz, por assim dizer, e se torna 

uma palavra comum da língua, produzindo, por exemplo, “velcro” onde antes havia “Velcro®”, o 

verbo “fotochopar” onde o indicado seria dizer “editar usando software Adobe Photoshop®”, e 

assim por diante. Esse processo é visto juridicamente como uma “degeneração” (embora, de uma 

perspectiva linguística, seja um processo benigno e criativo), porque tem como consequência a 

perda, pelas empresas, dos direitos de exclusividade sobre as suas marcas. No mais, a originalidade 

buscada pelos poetas poderia também ser entendida como uma incorporação do apelo da novidade 

que é instaurado na mentalidade ocidental pelo jornalismo. Que o tipo de poesia “difícil” descrita 

por Veyne-Steiner tenha se manifestado em lugares onde ojomalismo prosperou, como a França e a 

Inglaterra, enquanto as coisas eram mais lentas no Brasil, que com efeito castigou a originalidade 

radical no século XIX, no caso de poetas como Qorpo Santo e Sousândrade, enquanto produzia uma



poesia de teor oral, destinada a um público muito parcamente alfabetizado, parece apontar para essa 

relação.

Por fim, o problema mais amplo que se revela quando pensamos na poesia moderna original 

e sua hostilidade aos usos de linguagem ligados à razão instrumental, bem como no conceito da 

insuficiência da linguagem como resultado de algo como uma impotência espiritual do ser humano 

da modernidade, a ser corrigida pela vitalidade poética (ou pelo esoterismo), é a questão da 

autenticidade. Veyne coloca a intensificação da poesia que leva à sua incomunicabilidade como um 

problema de sinceridade (a expressão seria mais sincera quanto menos precisasse se explicar), mas 

o éthos da sinceridade de Rousseau e Diderot, como veremos com Trilling e Golomb, logo dá lugar 

ao da autenticidade, como desenvolvido, no século XIX, por Kierkegaard e Nietzsche, e 

posteriormente por Camus, Sartre, Heidegger. Cada vez mais o que a poesia vai buscar é a criação 

de um indivíduo autêntico, revelado nesses poemas difíceis, cuja interpretação criativa visa levar o 

leitor também a um vislumbre dessa autenticidade pelo caminho da negação da utilidade, da razão 

instrumental -  daí que a poesia seja um “inutensílio”, ainda que, de forma alguma, seja desprovida 

de função ou mera bagatela como eram vistos os hobbies aristocráticos de falcoaria ou corrida de 

cavalo. Como demonstraremos, essa preocupação com a autenticidade viria a fecundar, no começo 

do século XX, até mesmo o discurso esotérico, como é o caso da criação da religião de Aleister 

Crowley, a Thelema, enquanto a poesia (e a literatura, e por vezes também a arte de maneira mais 

geral) se reveste de ares não apenas místicos, mas religiosos (a formação de cânones, autores como 

profetas ou santos, etc), e a autenticidade chega a ser vista como uma forma de “salvação”.

Aqui já estamos um pouco distantes do nosso problema principal, que, ao longo desse 

trabalho, nos servirá como ponto de partida para essas reflexões, mas o caminho entre uma coisa e 

outra é facilmente observável, e mesmo o elo entre inautenticidade e insuficiência da linguagem 

fica sugerido num gesto, por exemplo, como o de comprar um cartão pronto com uma mensagem de 

aniversário. Porque o cartão é produzido em massa, sempre repetindo as mesmas mensagens, 

recebê-lo não é nada de especial, e mesmo a repetição de suas frases, sem o cartão, soa insincera e 

inautêntica. O gesto de comprar e dar o cartão, sem nenhuma adição pessoal, poderia ser feito por 

qualquer um, assim como é produzido, anonimamente, por qualquer um -  é mecânico, portanto, 

logo esvaziado de sentido. Há mais valor sentimental naquilo que é produzido pela própria pessoa, 

e, de certa forma, parte da poesia moderna pode ser compreendida, resumindo de uma forma 

grosseira, como a extrapolação desse princípio.

Essas discussões ocuparão o nosso capítulo 3. Afinal, se a linguagem é percebida como algo 

que perdeu seu poder, é nas mudanças na forma do ser humano moderno de se relacionar com a 

linguagem -  não mais majoritariamente oral, tendo contato com a escrita apenas de forma



quirográfica, o que faz com que cada exemplar feito à mão seja único, mas constantemente mediada 

por uma escrita que é impressa, massificada, repetível e repetida à exaustão -  que encontramos as 

pistas para melhor compreender o que aconteceu. Um estudo gramatológico, inspirado em Goody, 

Ong, Herrenschmidt e Benjamin, pensando na questão da aura e da permanência da escrita, 

inclusive em seus usos mágicos, será o tema das primeiras três seções, a última das quais tematizará 

também a burocracia. A isso se seguirá uma discussão da história do jornalismo na quarta seção, 

contextualizada como parte dos desenvolvimentos fáusticos do capitalismo na sequência. A 

originalidade em poesia e propaganda será o tema da sexta seção, e as duas últimas encerrarão o 

capítulo apresentando o problema da autenticidade.

Por fim, o capítulo 4, em que, como disse, trataremos de Bakhtin, terá como papel amarrar 

essas pontas soltas que serão levantadas ao longo dos capítulos 2 e 3. Na primeira seção, uma 

pequena seleção de poemas amorosos demonstrará a relação entre a autenticidade discutida no final 

do capítulo anterior e o tipo de dificuldade poética que exige uma interpretação ativa de parte do 

leitor. Nas seções 2 e 3, o que passamos a descrever como essa visão poética da linguagem será 

problematizado, por não corresponder à realidade, bem como o tipo de poética baseada nela. Então, 

na quarta seção, em que voltaremos nosso olhar para o estudo da prosa, introduziremos alguns 

conceitos da obra de Bakhtin, dentre os quais o de heterodiscurso e dialogização nos serão 

especialmente úteis, porque definem o que é o romance para Bakhtin. Na quinta seção, o poético, 

em contrapartida, será compreendido como uma forma de leitura antes de ser produção, a partir das 

reflexões de Fish e de alguns autores que escreveram sobre a alegoria (Tambling, Brittan, Jon 

Whitman), de modo que o poema moderno é sempre aquilo que é apresentado para ser lido nessa 

chave, o que abre as possibilidades para compreendermos bakhtinianamente o fenômeno do poema 

prosaico. Voltamos a Bakhtin na sexta seção para explorar seu conceito de romancização da poesia, 

o que, somado a nossas reflexões prévias, nos permite elaborar um esquema para compreender 

vários tipos possíveis de poesia romancizada, demonstrando a variedade da poesia composta a partir 

dessa outra perspectiva sobre a linguagem. Essa análise culmina com o mais complicado dos 

exemplos, no tocante a esse problema, que é o Finnegans Wake, de Joyce. A última seção encerra a 

discussão passando em revista a visão poética da linguagem, antes de partirmos para as 

considerações finais da tese.

Eu descreveria, sem dúvida como influência do orientador, a estrutura deste trabalho como 

musical. Tensões são suscitadas e às vezes mantidas por longos períodos até serem resolvidas, 

temas são trazidos à tona e trabalhados até darem lugar organicamente a outros, enquanto motivos 

recorrentes surgem, passam e retornam, modificados, costurando o texto. Entre essa estrutura e a 

prosa, que tentei manter clara, espero oferecer a quem o leia não apenas os resultados da minha



pesquisa, mas também alguma graça. E nesse sentido, portanto, que este texto introdutório é um 

prelúdio, apresentando os temas que serão explorados e transmitindo uma ideia do que virá pela 

frente. No entanto, acredito que, mesmo enquanto seguimos por digressões como a história do 

jornalismo ou a invocação de Crowley no deserto, em momento algum perdemos de vista o nosso 

objeto de estudo e a dimensão teleológica da estrutura do trabalho. Espero que os leitores possam, 

ao passar pelo texto, chegar a uma nova compreensão da poesia moderna e a nossa forma de 

produzi-la e interpretá-la, como foi a minha própria experiência ao longo desses últimos quatro 

anos.



M a p a  d a  J o r n a d a

Esta tese é dividida em quatro capítulos, fora o prelúdio e as considerações finais.

No capítulo 1, determinaremos de forma mais detalhada o nosso objeto de estudo, com os 

principais diagnósticos da impotência e insuficiência da linguagem e do “abismo” entre a 

linguagem e as coisas feitos no século XIX por Shelley, Nietzsche, Rimbaud e Mallarmé -  bem 

como seus desdobramentos, inclusive, na cultura popular de massa do século XX, o que aponta para 

a contemporaneidade do nosso objeto de estudo e sua presença para além dos meios poéticos e 

acadêmicos.

No capítulo 2, mergulharemos mais a fundo no tema, explorando o que quer dizer a 

linguagem “perder seu poder”. O que é o poder da linguagem? Quais línguas têm ou tinham poder? 

E por quê? Naturalmente, questões de natureza mais mística serão exploradas aqui, como o fascínio 

europeu pelo hebraico, os câmbios curiosos entre os poetas do século XIX e sua literatura esotérica 

e a transformação do conceito de “tabu” na modernidade.

No capítulo 3, a questão da escrita, da tipografia e da reprodutibilidade técnica será trazida à 

tona, evidentemente pela visão de Walter Benjamin, mas também por teóricos da gramatologia 

como Goody e Ong, o que nos levará a refletir sobre o problema da ascensão da originalidade como 

valor literário -  e, com ele, o da autenticidade.

Por fim, no capítulo 4, após um breve passeio por técnicas poéticas que ilustram o que foi 

visto até o momento, passaremos para uma análise dessa perspectiva poética sobre a linguagem, que 

dará lugar a um estudo de conceitos da prosaística de Mikhail Bakhtin e sua talvez inesperada 

aplicabilidade para a poesia moderna.



C a p ít u l o  1: Não s e  f a z e m  m a is  p a l a v r a s  c o m o  a n t ig a m e n t e

AH I  ever wanted /  All I  ever needed /  Is here in my 

arms /  Words are very /  Unnecessary /  They can only 

do harm

DepecheMode, “Enjoy the Silence”



1. Eliot no espaço e os legistas da linguagem

Uma cena memorável do filme de ficção científica Contato, de 1997 -  digo, outra além do 

seu infame anticlímax -, dirigido por Robert Zemeckis, que rendeu uma frase infinitamente citável 

internet afora, é quando a protagonista, diante de uma viagem interestelar por um wormhole, se vê 

tão completamente estarrecida pela vista que só consegue dizer: “They should have sent a poet”. O 

filme e o romance de 1985, de autoria de Cari Sagan, no qual o filme se baseia, giram em torno de 

um enredo sobre a descoberta da existência de vida inteligente fora da Terra, graças à captação, pelo 

observatório de Arecibo, em Porto Rico, de um sinal de rádio vindo de Vega que contém também 

instruções para a construção de uma máquina que funcionaria como um meio de transporte espacial.

0  enredo é o de menos aqui: o que queremos destacar, para começo de conversa, é como essa obra, 

que representa um pequeno marco da cultura pop, repete, nesta cena mencionada, talvez 

inconscientemente, uma certa noção já bem cristalizada sobre a relação entre linguagem e 

experiência, e sobre o papel do poeta.

“Deveriam ter mandado um poeta”: para o imaginário comum, o poeta não é apenas quem 

faz versos -  essa ocupação já é bem descrita pelos termos, algo pejorativos, de “rimador” ou 

“versejador” -, mas um indivíduo que tem pleno domínio sobre a linguagem, em mais de um 

sentido da palavra, tanto no tocante ao controle (como quem guia um automóvel, por exemplo) 

quanto no poder de determinação, o que nem sempre está atrelado ao oficio de criar composições 

textuais em verso. Nesse mesmo imaginário, há uma equivalência entre essas capacidades do 

indivíduo e o tipo de experiências que ele é capaz de descrever, no tocante a transmitir algo do 

impacto dessa experiência para alguém que não esteve lá. Para as “pessoas comuns”, i.e. não poetas, 

dotadas de domínio apenas sobre a linguagem também comum -  a linguagem do cotidiano e suas 

banalidades -, experiências que saiam disso as levam a se chocar violentamente contra os limites do 

que se pode expressar. E aquilo que constitui a experiência do inefável. Já o poeta, em tese, essa 

figura mítica, estaria muito além disso: não haveria nada que ele não seria capaz de exprimir, 

descrevendo qualquer coisa, de uma noite amorosa à sensação de se escalar uma montanha, a uma 

viagem para além das estrelas, com tamanha vivacidade que seria como se opróprio ouvinte tivesse 

estado lá ele mesmo. São essas as cadeias de expectativas que se veem numa frase, aparentemente 

dita sem muita reflexão prévia, como “They should have sent a poet”. Apenas um poeta teria a 

capacidade de expressão adequada ao espetáculo inacreditável que a protagonista do filme 

testemunha diante de si,jamais visto antes por olhos humanos1.

1 O motivo pelo qual falamos do filme de Zemeckis em vez do livro de Sagan é que o “they should have sent a poet”, 
que é a frase que se popularizou, é uma simplificação de um discurso bastante mais longo no livro, que faz parte do



Seria um erro, porém, se eles tivessem mandado um poeta de fato, e esse poeta fosse, 

digamos, T. S. Eliot.

Em um ensaio famoso, intitulado “Tradition and the Individual Talent”, publicado em 1921 

na revista The Sacred Wood, Eliot incorpora esse papel bastante moderno da figura do poeta-crítico 

-  não apenas o talento ingênuo que produz literatura de forma tão natural quanto um pássaro canta 

ou qualquer outra metáfora do tipo, mas o autor que se vê obrigado a refletir sobre os caminhos da 

arte literária -  e expressa algumas opiniões sobre a posição de novos poetas, como ele mesmo ainda 

era à época {The Waste Land, que fez sua fama, viria a sair apenas no ano seguinte), dentro da 

tradição literária que lhes é anterior e na qual eles se inserem. Uma visão mais clássica e erudita do 

tema prescreve a adesão à tradição, com pequenas inovações, o que se chamava de imitatio e 

variatio em latim. Noutra, mais moderna, porém também mais ingênua, que parece surgir com a 

diluição do romantismo, os novos poetas procuram se destacar da tradição por um tipo de 

originalidade radical que buscam não por intermédio da tradição, mas através de algum tipo de 

contato com uma dimensão interior da sua própria personalidade, purificada das influências 

externas -  o que, no limite, leva ao surgimento do fenômeno da poesia adolescente escrita sem que 

seus autores sejam leitores de poesia, sob a crença equivocada de que precisam “evitar se 

influenciar” . Essa rejeição à tradição, pode-se observar claramente, culminou ainda no ímpeto 

futurista de destruição do passado: “Bem-vindos, pois, os alegres incendiários com os seus dedos 

carbonizados! Ei-los!... Aqui!... Ponham fogo nas estantes das bibliotecas!... Desviem o curso dos 

canais para inundar os museus!...” (Marinetti in Mendes, 1979).

E claro que Eliot, cerebralíssimo, não se alinhava a nenhuma dessas posturas. Em vez disso, 

ele afirma a necessidade de um tipo de consciência que não é bem histórica, mas talvez trans- 

histórica, -  como se toda a história da literatura existisse simultaneamente diante do poeta -  aliada a 

uma necessidade de dissolução da personalidade, de modo que idealmente nada da personalidade 

real da pessoa empírica que é o autor permaneça na obra final, i.e. a poesia seria uma fuga da 

personalidade individual e não sua reafirmação2. Ainda que Eliot encerre o ensaio comentando que 

deseja parar logo antes de chegar nas fronteiras do discurso místico e metafísico, fica bastante claro 

como a descrição desse processo parece próxima de alguma forma de purificação, em algum sentido 

alquímico, e de transfiguração e apoteose: o poeta se purga daquilo que é grosseiro e comum para se 

unir ao panteão que forma a tradição. Não por acaso, ele parece abrir caminho já para um tipo de

monólogo interior da personagem -  uma simplificação que, é claro, é compreensível, dadas as diferenças de mídia 
entre o romance, que conta com o narrador, e o cinema. O romance fala em “poetas e compositores, artistas, 
cineastas e pessoas profundamente religiosas não plenamente a serviço de burocracias sectárias”.

2 O caso dos heterônimos de Fernando Pessoa talvez seja o exemplo mais bem realizado desse projeto poético 
eliotiano... ou talvez o seu fracasso, na medida em que a poesia de cada heterônimo está ligada à “personalidade” e 
a “biografia” de cada um.



discurso como o de Harold Bloom (1973) em sua descrição -  esta sim repleta de termos de fato 

emprestados do discurso místico judaico -  do modo como poetas amadurecem ao longo de sua 

carreira, desde o começo como imitadores até a sua formação como “poetas fortes”, o que ficou 

famoso como a sua tese da “angústia da influência”, de que trataremos com maior detalhe mais 

adiante.

Por isso, para Eliot pareceria de um extremo filistinismo ir atrás de um poeta, como se fosse 

um animador de festa infantil, para que ele procurasse as palavras certas para descrever as emoções 

novas derivadas de uma situação nova, como a que se observa no filme. Diz ele em seu ensaio:

It is not in his personal emotions, the emotions provoked by particular events in his life, 
that the poet is in any way remarkable or interesting. His particular emotions may be 
simple, or crude, or flat. The emotion in his poetry will be a very complex thing, but not 
with the complexity of the emotions of people who have very complex or unusual emotions 
in life. One error, in fact, o f eccentricity in poetry is to seek for new human emotions to 
express; and in this search for novelty in the wrong place it discovers the perverse. The 
business of the poet is not to find new emotions, but to use the ordinary ones and, in 
working them up into poetry, to express feelings which are not in actual emotions at all. 
And emotions which he has never experienced will serve his turn as well as those familiar 
to him.
(Eliot, 1964, p. 10, grifos nossos)

Ou seja, entre um grande poeta e um poeta medíocre, o que resta não seria uma diferença no 

modo de sentir, como se o grande poeta sentisse de fato mais coisas do que o medíocre (o tipo de 

afirmação que, no limite, não pode ser verificada), ou tivesse experiências extremas, como praticar 

paraquedismo, que gerassem essas emoções e pudesse transformá-las em poesia. Essa visão ingênua 

sobre poesia é demasiadamente comum em meio ao público que não o de profissionais ligados à 

literatura... e talvez até mesmo nesse meio não dê para garantir muito. Tal lógica, para Eliot, leva à 

“busca pela novidade no lugar errado”, onde se acaba descobrindo “o perverso”, o que evoca a 

possibilidade de o poeta se envolver em experiências excessivas, ilícitas e imorais nessa busca pelo 

novo -  talvez “le viol, le poison, le poignard, 1’incendie”, de que fala Baudelaire no poema de 

abertura das suas Flores do Mal, como recursos no combate ao tédio. Portanto, mesmo que o poeta 

fosse capaz de “dar conta” -  o que isso quer dizer ao certo raramente fica muito claro3, e, ajulgar 

pelo que diz o restante do ensaio de Eliot, parece que isso também não é uma possibilidade -  das 

experiências, condensando-as em palavras, isso ainda assim não implicaria que o que quer que 

saísse desse experimento seria boa poesia. Como poeta, fica a impressão de que, para Eliot, parece 

até mesmo ofensivo subordinar o poético à mera expressividade, à função perfunctória de 

comunicação de emoções sentidas pelo próprio indivíduo.

3 Problematizaremos o que significa “dar conta” das coisas e das experiências ao longo deste capítulo. No momento, 
porém, estamos apontando para o fato de que, quando se usa essa expressão no senso comum, nem sempre se sabe 
ao certo, num nível racional, o que seria esse ato de dar conta.



Sobre a ideia em si de se expressar experiências pela linguagem, é importante entender 

também o que é que se quer dizer com isso. Na situação em que a protagonista de Contato se vê, 

uma expressão muito pouco poética, porém das mais comunicáveis, como um “puta que pariu!”, 

seria perfeitamente capaz de dar conta de transmitir esse sentimento de perplexidade para um 

brasileiro. Não é isso que se tem em mente, porém, quando se pensa em “dar conta” da experiência 

pela linguagem, é claro. “Puta que pariu” é prosaico demais, comum demais. Acredita-se que a 

ocasião, por essa lógica, sendo um evento raro, exigiria uma expressão rara também, iconicamente. 

O poeta, na concepção de senso comum, é quem consegue usar as palavras de modo a evocar, com 

elas, algo como a mesma sensação (ou quase) suscitada pelo evento real para uma plateia que não 

pôde estar lá quando ele ocorreu, num tipo de expectativa de realismo que é muito próxima da 

valoração positiva dada, por exemplo, nas artes plásticas, pelo público mais leigo e impressionado 

com a capacidade de representação dos objetos a ponto de eles “parecerem uma fotografia”. Esse 

desejo de realismo casa ainda com a ideia, explicitada e criticada por Eagleton (1996, p. 20) como 

ideologicamente conservadora, de que a literatura serve como um tipo vicário de experiência do 

mundo real, que se vê em slogans como “quem lê viaja”: as classes superiores, abastadas, têm 

direito à experiência real; as baixas, aos seus simulacros.

Quanto a isso, Eliot também discorda da suposta proximidade e equivalência entre os dois 

tipos de experiência, a do mundo real e a da literatura: “The effect of a work of art upon the person 

who enjoys it is an experience different in kind from any experience not of art. It may be formed out 

of one emotion, or may be a combination of several; and various feelings, inhering for the writer in 

particular words or phrases or images, may be added to compose the final result” (Eliot, 1964, p. 9). 

Além do mais, ele distingue entre “emoção” (emotion) e “sentimentos” {feelings), apesar de não ser 

de todo claro em sua definição. Em todo caso, ele ilustra seu argumento citando também alguns 

exemplos, como o do episódio de Paolo e Francesca em Dante -  que, diz ele, é de uma intensidade 

poética bastante diferente de qualquer que seja a intensidade que a suposta experiência poderia 

transmitir - , o episódio de Ulisses, também em Dante, o assassinato de Agamêmnon ou a agonia de 

Othello. A emoção ora se aproxima do próprio espectador do evento ou do seu protagonista, mas, 

ele frisa, a diferença entre a arte e o evento é sempre absoluta, dada a “fusão dos elementos” e todo 

o processo de “transmutação das emoções” que se observa na poesia.

Já sobre o limite daquilo que pode ser exprimido em palavras, temos ainda em Dante um 

exemplo dos mais ilustrativos. Em certo momento da sua viagem pelo Inferno, no canto XXXII, ele 

comenta:
che non è impresa da pigliare a gabbo
discriver fondo a tutto 1’universo
né da lingua che chiami mamma o babbo



No caso, Dante está a descrever “fondo a tutto 1’universo” -  o que é adequado, visto que, 

estando no último dos círculos infernais, ele se vê num dos pontos mais profundos do trajeto -  e 

lamenta a dificuldade da tarefa complicada de explicar isso tudo em palavras de uma língua que diz 

mamma ou babbo, i.e. em italiano, as balbuciações infantis para “mamãe” e “papai” que formam as 

suas primeiras enunciações. Ainda que nos desenvolvamos para muito além disso, o fato de que as 

línguas humanas começam assim, engatinhando, é um lembrete dos seus limites e deficiências. O 

ser humano também, ele mesmo, começa engatinhando, e as suas limitações prescindem de glosa, 

sobretudo diante da ideia do divino, como, por exemplo, Deus faz questão de deixar bem claro para 

Jó, nos capítulos finais do livro bíblico epônimo. Ainda assim, continua Dante, ele espera que, 

contando com a ajuda das musas, possa elevar o seu canto para que os fatos e as palavras não sejam 

diversos uns dos outros (v. 12), o que oferece uma boia de salvação dessa situação na qual ele se 

mete, através da intervenção externa.

Parece evidente que, em alguma medida, o que Dante diz aqui pode ser um tipo de 

fanfarronice, apontando para o tamanho da empreitada que ele tem diante de si, o que só aumenta as 

suas glórias -  e Dante, que tinha consciência da sua própria estatura como poeta, tem, de fato, todo 

o direito de se jactar. Ele não pode meramente se refugiar no “deviam ter mandado um poeta”. 

Afinal, ele é o poeta que foi mandado. Mas Dante também aponta para algo além disso: as línguas 

humanas são adequadas para a realidade da vida humana, e tudo aquilo que diz respeito ao que está 

para além da vida não cabe nelas. O tema linguístico permeia todo esse canto XXXII, que tem como 

sua principal narrativa a do conde Ugolino, condenado à Torre da Fome junto com seus filhos, na 

qual ele mesmo assiste ao fenômeno do fracasso da linguagem, calando-se diante do definhamento 

dos filhos até a morte: assim, “faced with the inevitability of death, language is paraiyzed, since 

ultimately it may do nothing more than point to a reality-death that collapses ali meaning onto 

itself’ (Montemaggi, 2010, p. 83). A mesma dificuldade há de se estender para além da morte, 

naturalmente, o que nos lembra ainda algumas das declarações mais famosas da primeira obra de 

Ludwig Wittgenstein, produzida ainda num contexto da filosofia da linguagem pelo viés mais 

analítico de Russell e Fregue, o Tractatus Logico-Philosophicus (1922), que declara que “a morte 

não é um evento da vida” (proposição 6.4311). E para os fatos da vida que a nossa linguagem é 

adequada, e “diante daquilo de que não se pode falar, deve-se calar” (7). Seguindo por essa lógia, o 

Inferno haveria de ter alguma outra língua -  talvez o idioma desconhecido em que Plutão pronuncia 

as misteriosas palavras “Papé Satàn, papé Satàn aleppe” no canto VII.

Em algum grau, a jornada de Dante fornece uma representação literária da experiência 

mística: seguindo de baixo para cima, vindo do mundo até o Inferno, o Purgatório e o Paraíso



enfim, observamos um movimento claro de ascensão, que se reflete, inclusive, no revezamento dos 

guias de Dante -  de Virgílio, pagão porém protocristão, a São Bernardo, até chegarmos à visão 

divina, intermediada por Beatriz. E a experiência mística, assim como experiências in extremis 

como a que o conde Ugolino sofre, éjusto aquilo que se espera já que desafie a efabilidade.

A relação entre o misticismo e o inefável já foi bem delineada, no discurso racional (i..e não 

místico), por William James (1842-1910). Em sua tentativa de entender o fenômeno do “estado 

místico”, que ele define de forma específica de modo a evitar a vagueza que um termo como 

“misticismo” pode suscitar, James chega a quatro características definitivas. São elas a 

inefabilidade, a qualidade noética, a transitoriedade e a passividade. Dentre eles, é evidente que a 

inefabilidade é o que mais nos interessa. Diz James em suas palestras que culminaram no volume 

The Varieties ofReligiousExperience, publicado originalmente em 1901:

The handiest of the marks by which I classify a state of mind as mystical is negative. The 
subject of it immediately says that it defies expression, that no adequate report of its 
contents can be given in words. It follows from this that its quality must be directly 
experienced; it cannot be imparted or transferred to others. In this peculiarity mystical 
states are more like states of feeling than like states of intellect. No one can make clear to 
another who has never had a certain feeling, in what the quality or worth of it consists. One 
must have musical ears to know the value of a symphony; one must have been in love one’s 
self to understand a lover’s state of mind. Lacking the heart or ear, we cannot interpret the 
musician or the lover justly, and are even likely to consider him weak-minded or absurd. 
The mystic finds that most of us accord to his experiences an equally incompetent 
treatment.
(James, 1917, p. 380)

Gershom Scholem (1897-1982), estudioso da Cabala, mas também do fenômeno do

misticismo em geral, escrevendo cerca de meio século após James, também tem algumas coisas

relevantes a dizer, seguindo por uma linha semelhante.

Ao comentar a diferença entre os tipos de contato com o divino vividos pelo místico e pelo 

profeta, -  duas figuras semelhantes no imaginário popular, mas que apresentam certas nuances em 

sua relação com o divino -  Scholem traça a seguinte distinção:

Estamos claramente lidando com duas categorias diferentes de experiências e duvido 
muitíssimo que um profeta possa justamente ser chamado de místico. Pois, como 
afirmamos, a experiência do místico é por sua própria natureza indistinta e inarticulada, 
enquanto que a mensagem do profeta é clara e específica. De fato, é precisamente o caráter 
indefinível e incomunicável da experiência mística que é a maior barreira à nossa 
compreensão dela. Ela não pode simples e totalmente ser traduzida em imagens ou 
conceitos agudos, e muitas vezes desafia qualquer tentativa -  mesmo posteriormente -  de 
supri-la de um conteúdo positivo. Ainda que muitos místicos tenham tentado semelhante 
“tradução” e tentado dar forma e corpo às suas experiências, o cerne do que um místico tem 
a dizer sempre permanece uma experiência sem forma, independentemente de nossa opção 
de interpretá-la como unio mystica ou “mera” comunhão com o divino. Mas é precisamente 
este âmago informe de sua experiência que esporeia o místico ao seu entendimento de seu
mundo religioso e seus valores, e é esta dialética que determina sua relação com a
autoridade religiosa e empresta-lhe significado.



(Scholem, 1978, p. 19, tradução de Hans Borger & J. Guinsburg)4

A referência prototípica do profeta, para Scholem, são as figuras bíblicas, como Amós ou 

Oseias, para quem Deus ou seus anjos se manifestaram abertamente trazendo mensagens que eles 

ficaram encarregados de transmitir ao povo. O profetismo tem uma relação com o misticismo, -  

muito das primeiras formas de misticismo judaico derivou do imaginário profético, como o 

misticismo da Merkabah baseado na visão do profeta Ezequiel -  mas é um fenômeno posterior e 

mais vago. E porque “o cerne do que um místico tem a dizer sempre permanece uma experiência 

sem forma” que falamos em “inefável” para descrever a experiência mística. Qualquer que seja a 

forma através da qual o místico atinge esse tipo de consciência, ela é sempre marcada por essa 

incapacidade de reduzir aquilo que é visto, ouvido ou sentido a uma organização lógica racional que 

possa ser facilmente colocada em palavras -  e, como a comunicação depende de certas regras sobre 

quais palavras podem ser usadas em qual contexto e em qual ordem, ela necessariamente precisa ser 

intermediada pela razão. Talvez não por acaso, os versos de abertura do canto XXXII não são a 

única ocorrência da constatação de Dante de uma inadequação da linguagem humana. Ele retorna a 

esse lugar-comum em outros momentos ainda, tanto no Inferno quanto no Purgatório e Paraíso5, o 

que reforça essas qualidades inefáveis de jornada mística do seu poema -  e, por consequência, 

aumenta as glórias do poeta por prosseguir com o poema e não se refugiar no silêncio.

Tendo isso em mente e ignorando as questões de mérito literário que possam surgir ao 

colocarmos as duas obras lado a lado, podemos voltar a Contato para observarmos que, em algum 

grau, a experiência vivenciada pela protagonista também pode ser vista como análoga à experiência 

mística: ela embarca numa jornada que a leva a ver coisas que ninguém mais viu e a entrar em 

contato com uma inteligência transcendental que lhe faz certas revelações, o que resulta num 

impacto tanto pessoal quanto comunitário. Porém, sendo a obra de ficção científica uma fantasia da 

era espacial, quando as angústias religiosas do passado quanto ao silêncio de Deus aos poucos 

foram cedendo espaço no discurso intelectual dominante para as angústias de estarmos sozinhos 

fisicamente no universo, essa inteligência não é divina, mas extraterrena, e essa experiência é 

intermediada não por práticas meditativo-religiosas, mas pela tecnologia6. No caso de um outro 

autor de ficção científica e literatura de horror, que se tornou igualmente famoso na cultura pop 

contemporânea, H. P. Lovecraft, esse tipo de experiência da descoberta de não estarmos sozinhos no

4 Citações diretas aqui de obras em português serão feitas mantendo-se a grafia da edição.
5 Cito ainda outras ocorrências: Inferno, Cantos XVIII, w . 1-6, Purgatório, Cantos V, w . 100-2, XXXIII, w . 82-4, 

Paraíso, Cantos I, w . 1-9, XI, w . 130-2, XI, w . 1-12, XV, w . 37-42.
6 No caso de Sagan, essa aproximação pode ter sido deliberada. O título de uma série de palestras que o autor 

proferiu em 1985 na Universidade de Glasgow, mais tarde reunidas em formato de livro, The Varieties ofScientific 
Experience: a Personal View o f the Search for God, aliás, já  alude ao The Varieties o f  Religious Experience, de 
William James, o que é exemplar disso.



universo se dá não através de umajornada revelatória, mas pelo trauma e pelo horror que faz com 

que os seus infelizes protagonistas sejam levados à loucura.

Em todo caso, a inefabilidade nunca está muito distante.

Essa noção da impotência e inadequação da linguagem humana é o que será o nosso 

principal objeto de estudo ao longo das próximas algumas centenas de páginas. Nosso assunto mais 

urgente, porém, será o fenômeno mais curioso e historicamente delimitado da ampliação do 

inefável do que meramente a questão do inefável em si e da comunicabilidade da experiência 

mística -  eu talvez só tivesse a autoridade necessária para comentar um tema desses, em todo caso, 

tomando-me eu mesmo um místico, o que, apesar de certas experiências, está muito além do 

aceitável para qualquer projeto de doutorado, por inúmeros motivos, que vão desde problemas com 

o formato acadêmico até a questão da incomunicabilidade da visão revelada e das minhas próprias 

limitações.

Como veremos, a partir do século XIX a percepção de que haveria limites para a linguagem 

se toma cada vez mais palpável, a princípio para poetas e intelectuais pensadores da linguagem, 

mas depois também, e cada vez mais, para o público em geral. Essa percepção, em alguma medida, 

perdura até hoje, disseminada de maneiras difusas. Mais do que isso, porém, esses limites parecem 

ainda progressivamente mais estreitos: eles passam a não se aplicar mais apenas a situações 

extremas como o horror profundo, como o que aflige o conde Ugolino, ou a unio mystica (o céu e o 

inferno, se assim quisermos), mas agora dizem respeito a objetos mais comuns como sentimentos 

(dentre os quais o amor tem primazia, como era de se imaginar) ou a visão de uma paisagem 

natural, ou até mesmo objetos banais da vida cotidiana, que podem ser vistos subitamente revestidos 

da aura do extraordinário. Algo faz com que cada vez mais experiências escapem do âmbito da 

comunicabilidade e se tornem matéria-prima para a poesia, e é esse “algo” que nos interessa aqui, 

na medida em que encontramos relações entre esse processo e o chamado “desencantamento” do 

mundo, que será explorado no capítulo seguinte. Por ora, antes de retornarmos a alguns exemplos 

da cultura pop, as nossas atenções serão voltadas para esses primeiros poetas e pensadores, 

inseridos no turbilhão da modernidade ainda recente e chocante do século XIX, que sentiram de 

forma mais pungente as constrições dos limites da linguagem: Hofmannsthal, Shelley, Nietzsche, 

Mallarmé, Rimbaud.

De quebra, esses limites seriam não apenas estreitos, mas teriam o hábito de se estreitar 

ainda mais com o tempo, na medida em que essa noção vem acompanhada de uma crença de que a 

linguagem é desgastada ou contaminada pelo uso, o que faz com que cada vez mais assuntos se 

vejam além desses limites, com a consequência natural de que seria apenas uma questão de tempo



até a completa inutilização da linguagem para qualquer uso que fosse além do funcionamento 

mecânico da vida moderna.

E evidente que o que poderíamos chamar de uma crítica moderna à linguagem, ou de uma 

visão pessimista, tem antecessores ocasionais entre os pensadores ocidentais, mas há uma diferença 

de intensidade e escopo nesse momento anterior à modernidade, tal como compreendida como esse 

fenômeno social resultante das revoluções do final do século XVIII7. Francis Bacon, por exemplo, 

em seu Novum Organum (1620), obra filosófica que tem como principal tema a lógica e o método 

científico, faz um comentário relevante sobre a assunto. Num trecho famoso o autor elenca os

quatro “ídolos” (o termo, Idola, é usado em sua conotação pejorativa, é claro, como criações do

próprio ser humano) que deturpam o pensamento objetivo, e um desses ídolos, os Idolafori, “ídolos 

do foro” ou “ídolos do mercado”, é a própria linguagem. Assim diz Bacon no aforismo 43 de seu 

livro:

Há também os ídolos provenientes, de certa forma, do intercurso e da associação recíproca 
dos indivíduos do gênero humano entre si, a que chamamos de ídolos do foro devido ao 
comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens se associam graças ao
discurso, e as palavras são cunhadas pelo vulgo. E as palavras, impostas de maneira
imprópria e inepta, bloqueiam espantosamente o intelecto. Nem as definições, nem as 
explicações com que os homens doutos se munem e se defendem, em certos domínios, 
restituem as coisas ao seu lugar. Ao contrário, as palavras forçam o intelecto e o perturbam 
por completo. E os homens são, assim, arrastados a inúmeras e inúteis controvérsias e 
fantasias.
(Bacon, 1979, p. 41, tradução de José Aluysio Reis de Andrade)

Bacon é claro no que diz: as palavras nos induzem ao erro8. Ele não está preocupado com 

poetas, no entanto, nem com a correspondência entre sensações individuais e as palavras, mas com 

ciência. Sua desconfiança quanto à linguagem é menos um suspiro desesperado do que uma 

admoestação quanto aos seus perigos, de modo que o pensador alerta possa se proteger deles (cf. 

aforismo 38) e, assim, chegar à verdade. Mesmo quando afirma, no aforismo 59, que “os ídolos do 

foro são de todos os mais perturbadores”, Bacon não alega, à moda dojovem Nietzsche, pouco mais 

de 200 anos depois, que a natureza da linguagem impossibilita esse processo por completo, como 

veremos logo adiante. Em vez disso, ele está participando de uma discussão sobre a especificidade 

do discurso filosófico e científico, em oposição ao discurso normal, que também chegará a 

Wittgenstein. Na sequência, no aforismo 60, Bacon delimita dois tipos de problemas que a 

linguagem oferece ao intelecto: o primeiro e mais fácil de se resolver diz respeito à existência de 

palavras para coisas que não existem como: “a fortuna, o primeiro móvel, as órbitas planetárias, o 

elemento do fogo e ficções semelhantes”; o segundo tipo, mais pernicioso e difícil de expurgar, 

inclui coisas que existem, mas cujos nomes são confusos e mal determinados. O exemplo que o

7 Via de regra, quando utilizarmos o termo “moderno” aqui, é com esse último sentido.
8 Estou ciente da ironia que é afirmar que o autor é claro e que as palavras nos induzem ao erro numa mesma frase.



autor usa para ilustrá-lo é o da palavra “úmido”, que “compila notas confusas de operações diversas 

que nada têm em comum ou que não são irredutíveis”, colapsando em si vários significados 

díspares, desde “o que facilmente cede em todos os sentidos” até “tudo que facilmente se reduz a 

líquido, se antes era sólido”. As palavras são menos piores quanto mais se referem a coisas 

específicas e particulares, como “lodo”, em vez de coisas mais gerais, como “terra”. As que 

designam ações (“gerar, corromper, alterar”) são piores, mas as “mais prejudiciais” são as palavras 

para qualidades (“pesado, leve, tênue, denso, etc.”). Por esses motivos, poderíamos concluir que, 

para uma figura como Bacon, falar num desgaste (ou corrupção) da linguagem seria já, em si, uma 

declaração vaga, sem sentido, que comete o erro de cair em uma dessas armadilhas linguísticas.

Acredito que seja ponto pacífico afirmar que a crítica baconiana já foi suficientemente 

absorvida pelo pensamento científico. O discurso das várias ciências se vale de usos específicos, 

claros e bem definidos das palavras (como “peso”, “massa”, “ácido”, “vegetal”), que com 

frequência não equivalem aos seus usos feitos pelo “vulgo”. Há um controle (inclusive 

autocontrole) sobre o discurso que não é possível ou desejável na esfera cotidiana, mas é importante 

para manter a sua funcionalidade e eficiência. Nem para Bacon, nem para os cientistas 

contemporâneos, o sentimento da inefabilidade da experiência humana, mística ou mundana, é um 

problema a ser considerado. A linguagem, para eles, é instrumental para se chegar à verdade, o que 

contrasta, é claro, com a atitude que os poetas têm em relação a ela.

Talvez seja por conta desses aforismos em Novum Organum que o nome de Bacon aparece 

numa obra, de teor muito distinto, de Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) no começo do século 

XX. O texto publicado originalmente no jornal Der Tag, em 18 de outubro de 1902, com o título 

Ein Brief (“Uma carta”) consiste numa carta fictícia datada de 1603 e dirigida a Bacon, de autoria 

de um personagem também fictício, o lorde inglês Philip Chandos, que descreve a sua crise de 

linguagem. A Carta de Lorde Chandos, como o texto ficou conhecido, é notável porque leva essas 

considerações de impotência da linguagem às suas conclusões lógicas, primeiro com um tipo de 

êxtase, depois com o mutismo e a reclusão de Chandos, sua completa incompatibilidade com a vida 

prática. O seguinte trecho da obra é revelador nesse quesito:

O meu caso é, em poucas palavras, o seguinte: perdi completamente a capacidade de pensar 
ou falar coerentemente sobre o que quer que seja.

A princípio foi-se-me tomando impossível tratar um tema superior ou mais geral, 
servindo-me para isso das palavras que toda a gente usa fluentemente sem reflectir. Sentia 
um inexplicável mal-estar ao pronunciar as palavras “espírito”, “alma” ou “corpo”. Sentia- 
me interiormente incapaz de emitir um juízo sobre os assuntos da corte, os acontecimentos 
no Parlamento ou qualquer outra coisa. E isto não para evitar ferir quaisquer 
susceptibilidades, pois conhece bem a minha franqueza, que por vezes atinge as raias da 
leviandade, mas sim porque as palavras abstractas, de que a língua tem de servir-se 
naturalmente para emitir qualquer juízo, se me desfaziam na boca como cogumelos podres. 
(Hofmannsthal, 2012, pp. 18-19, tradução de João Barrento)



Mais do que tudo, como interpreta Brett (1978), a crise da linguagem aqui é sintomática de 

uma crise do “eu”. Como diz a autora, a carta é marcada por um momento inicial de completude, no 

qual Chandos se via num “estado de permanente embriaguez” em que toda a existência “aparecia 

como uma grande unidade” (Hofmannsthal, 2012, p. 16), que lhe permitia escrever mas que, no 

entanto, se dissipa, com consequências para Chandos, que no processo acaba perdendo também a 

unidade do seu “eu”. Isso o leva a mergulhar profunda e vertiginosamente no ser dos objetos com os 

quais interage, identificando-se com eles de maneiras que deixam claro que ele já não sabe mais 

onde ele mesmo termina e onde começam os outros -  sendo emblemática disso a cena em que ele é 

invadido pelo horror de morte sentido pelos ratos envenenados.

Para Schultz, nesse primeiro momento da carta Hofmannsthal comete um tipo de

anacronismo, na medida em que o seu lorde Chandos e o aprendiz de Novalis em Die Lehrlinge zu

Sais são comparáveis: “Both see correspondences everywhere, both have an intimation that 

everything is a parable, and every thing in creation a key to something else” (Schultz, 1961, p. 10). 

Já Brett, aludindo à ideia da experiência mística, compara as imagens de Chandos com imagens 

maternas:

Freud links mystical experiences in later life, when one feels to be one with the whole 
universe, to this early symbiosis of the babe with the mother. Chandos’ description of the 
state from which his ability to write had flowed is a description of just such a mystical
experience of the unity of self and the world, and the imagery which the description
employs directly evokes the suckling infant.
(Brett, 1978, pp. 240-1)

Assim, a destruição dessa unidade das coisas é compreendida, para a autora, em termos 

freudianos de uma mãe que se aparta da criança. Apesar das ressalvas que temos quanto à aplicação 

literária de teoria psicanalítica, ela é pertinente no caso -  como explicitado pelo momento, por 

exemplo, em que Chandos descreve extasiado a experiência de beber leite morno e espumoso 

ordenhado direto da vaca (comparável, ele diz, ao prazer do “alimento” colhido de um manuscrito 

antigo). Nesse momento Chandos ainda se via confortável em meio à linguagem, como em meio ao 

leite materno (ou líquido amniótico, para usar uma comparação mais adequada à imagem de 

imersão), no que poderíamos descrever, à moda de Harold Bloom em sua apropriação da 

terminologia da obra de Blake, como um estado de inocência. Numa comparação biográfica que a 

crítica costuma traçar entre Chandos e o próprio Hofmannsthal, que à época da carta havia 

recentemente passado por uma experiência de crise em sua relação com a linguagem e sua 

insuficiência (Schultz, 1961, pp. 2-3, Brett, 1978, p. 256), Chandos se encontra, nesse momento, 

como Hofmannsthal em sua obra pré-crise. Como aponta Steiner, ele foi “estimulado por sonhos 

poéticos e filosóficos, pelo desígnio de penetrar a arte e a mitologia até o seu centro órftco oculto”



(Steiner, 1975, p. 192). Quebrada essa relação de unidade, ele passa a ser assombrado pelo “abismo 

que separa a complexidade dos fenômenos humanos da abstração banal das palavras”, por uma 

“lucidez microscópica”, o que resulta na “empatia paralisante” de sua nova forma de vivenciar o 

mundo. Como explica Brett:

Once Chandos merged with language and it had the fluid continuity of his mother’s milk, 
but now that he is no longer one with language he cannot experience its unity. His 
relationship with language had been one of identification. He did not see language as an 
object in the world having its own unity and structure. So language, having lost the liquid 
continuity of his mother’s milk has no unity of its own. It congeals into single words, 
isolated from each other, floating in space.

These words, separate from him, and hence from each other, stare at him, 
demanding that he stare back, that he, as a separate being in the world meet them eye to
eye. But it is impossible for Chandos to meet this demand for mutuality as he has no self 
apart from some object of identification. He has no self with which to look at language, 
there is nothing for the staring eyes of language to see. Looking back into these eyes he 
sees reflected the void that is his self, the void through which he may fall into nothingness. 
The disintegration of language has brought Chandos to the ultimate horror, the horror of the 
psyche, a mere point in the void, adrift and alone in blackness and silence.
(Brett, 1978, pp. 246-7)

Em falarmos, como Schultz, de um certo anacronismo, poderíamos ser levados a concluir

que a carta é, na verdade, de certa forma, inteira anacrônica. O terror quanto à perda do “eu”,

manifestado na literatura do XIX pela obsessão com o doppelganger9, por exemplo, dialoga 

intensamente com o paradoxo da convivência moderna entre o individualismo, que emerge e se 

fortalece a partir do século XVI, e a massificação promovida pela era industrial -  temas que 

exploraremos com maior detalhe no capítulo 3. A experiência de Chandos é extrema, mas, como 

veremos, certamente não é isolada.

Mas há uma figura -  pelo menos enquanto ela própria não entrar em crise, ou melhor, após 

superar suas crises -  que se pretende a última linha de defesa entre o presente e um futuro 

vislumbrado pela ideia da insuficiência da linguagem. Porque, se pressupomos que a linguagem é 

desgastada pelo uso banal (e Chandos, como ele próprio confessa, demonstra uma profunda repulsa 

pelas conversas do cotidiano), logo haverá de se chegar a um ponto em que ela será tão mortificada 

por suas funções utilitaristas que algo muito ruim acontecerá, pior do que a loucura de Chandos: a 

completa mecanização do ser humano, o fim da imaginação e de todo poder criativo. Quando os 

poetas proclamam algum tipo de propósito para a poesia, é no combate a essas forças que eles 

alinharão seu discurso. Isso transparece, por exemplo, num comentário como o que o poeta sueco 

Tomas Transtrómer fez em 1969:

Meus poemas são locais de encontro. Sua intenção é estabelecer uma conexão súbita entre 
os aspectos da realidade que as linguagens e culturas convencionais tendem a manter

9 De Jean Paul a Wilde, há uma série de autores que explorarão o tema no século XIX. Trataremos do assunto com 
um pouco mais de detalhe na seção 7 do capítulo 3.



separadas. Detalhes grandes e pequenos da paisagem se encontram, pessoas e culturas 
divididas juntam-se em uma obra de arte, a Natureza encontra a Indústria, e assim por 
diante. O que, à primeira vista, parece um confronto, revela uma conexão. Linguagens e 
culturas convencionais são necessárias quando se trata de lidar com o mundo objetivo, a 
fim  de alcançar metas concretas e claramente definidas. Mas sabemos, por nossa própria 
experiência, que aquelas são insuficientes nos momentos mais importantes da vida. Se nós 
permitimos que nos dominem totalmente, estamos no caminho para o rompimento dos 
vínculos e para a destruição. Considero a poesia um contra-ataque a tal desenvolvimento. 
Poemas são exercícios de meditação ativa, eles querem nos acordar, não nos pôr para 
dormir.
(Transtromer apud Azambuja, 2012, p. 10, tradução de Enaiê Azambuja, grifos nossos)

O trecho grifado é especialmente relevante. O que se costuma chamar de linguagem poética 

tende, pelo menos tradicionalmente, a diferir dos usos tradicionais da linguagem -  isso é um ponto 

pacífico na teoria literária, apesar do fato de que, como apontaremos no último capítulo, uma 

tendência da poesia de viés mais prosaico é diluir essa distinção10 -, e uma dessas diferenças é que 

ela permite que sejam estabelecidas essas conexões que não são óbvias à primeira vista e que, para 

os poetas, não são feitas pela linguagem normal, utilitária, objetiva. Se essa prática morresse, 

estaríamos despreparados para lidar com os “momentos importantes da vida” e seguiríamos no 

“caminho para o rompimento dos vínculos e para a destruição”.

Ben Lerner, mais recentemente, em seu The Hatred o f Poetry, faz um argumento parecido, 

ainda que não tão apocalíptico. O objeto de seu ensaio é o ódio e a vergonha que a maioria das 

pessoas sente em relação ao tema da poesia, e uma de suas propostas é que essas pessoas sentem 

vergonha também do fato de não gostarem de poesia, porque, apesar da rejeição consciente, é 

possível que elas ainda associem o poético a algum tipo de “essência humana” que se encontra por 

trás de todos os papéis práticos exercidos na sociedade. Diz Lerner:

There is embarrassment for the poet—couldn’t you get a real job and put your childish 
ways behind you?—but there is also embarrassment on the part of the non-poet, because 
having to acknowledge one’s total alienation from poetry chafes against the early 
association of poem and self. The ghost of that romantic conjunction makes the falling 
away from poetry a falling away from the pure potentiality of being human into the 
vicissitudes of being an actual person in a concrete historical situation, your hands in my 
mouth.
(Lemer, 2016, p. 11)

Couldn’t you get a real job  -  como sempre acontece, pelo menos na modernidade11, o poético 

é contrastado com o prático. Ser poeta não é uma ocupação de verdade, o que também é um 

julgamento severo aplicado a toda a classe artística em geral. Mas, ao mesmo tempo, o poeta (e 

também, lá nofundo, a pessoa comum, se acreditarmos em Lerner) não vê a poesia como uma coisa

10 Podemos ver isso em Eagleton, por exemplo, e sua discussão dos formalistas (Eagleton, 1996, p. 3 e ss.), mas 
também nos bakhtinianos Morson & Emerson (2008, p. 39), sobre o mesmo tema. Igualmente somos lembrados da 
“função poética” de Jakobson (1987, pp. 62-94), e assim por diante.

11 Modernidade é uma palavra-chave aqui, como veremos. O julgamento pela perspectiva de trabalho também só faz 
sentido numa sociedade permeada pelo que Weber chamou de “a ética de trabalho protestante”.



frívola, umjogo para passar o tempo ou uma atividade para os ricos e entediados, como falcoaria ou 

degustação de vinho. Ele tem uma ideia de uma missão, como vimos com Transtromer. Perloff 

também parece nos apontar nessa direção:

“As palavras do ano passado”, lemos em “Little Gidding” de Eliot, “pertencem à linguagem 
do ano passado”. Essa é uma confissão importante da parte de Eliot. E, no ABC da 
literatura, Pound insiste que “bons escritores são aqueles que mantêm eficiente a língua. 
Isto é, mantêm-na precisa, clara”. Para esses grandes modernistas, a eficiência e a 
renovação andavam de mãos dadas com uma operação de limpeza, a meta do poeta sendo, 
nas palavras de Eliot, “purificar o dialeto da tribo”. Mas, no século 21, a pureza não pode 
ser a norma, dado o discurso poliglota de nossa “tribo” de cidadãos.
(Perloff, 2013, pp. 240-1, tradução minha, grifos da autora)

Purijy the language o f the tribe\ as palavras de Eliot aqui remetem a Mallarmé e seu “Le 

tombeau de Edgar Poe”. Mas estamos nos adiantando. Pound, como veremos adiante também, no 

capítulo 3, tinha uma fixação com a eficiência, a potência e a economia da linguagem -  assim, para 

ele, o “poético” não é a mesma coisa que uma linguagem cheia de floreios, como pode ser para o 

senso comum, mas a linguagem mais tensa e carregada de sentido possível, que não é o que 

encontramos no discurso do cotidiano ou nos discursos oficiais. Manejar a forma poética da 

linguagem seria purificá-la12, portanto, ao demonstrar essas possibilidades.

Para isso, no entanto, o poeta moderno precisará violar a linguagem comum. O poeta 

clássico, cuja definição mais precisa daremos logo na sequência, o poeta oral e o trovador já eram 

bem versados em distanciar sua fala da fala comum pelo viés do artificio que a insere na, ou a 

aproxima da música. As ferramentas à disposição do poeta moderno, no entanto, são incontáveis, e 

não há limite para o que ele pode violar. O “bom gosto”, a moralidade, a sintaxe, o sentido normal 

das palavras, as convenções gráficas, a comunicabilidade -  nada disso é sagrado para o poeta da 

modernidade.

Porém, em meio às suas violações radicais da linguagem comum, seja para criar associações 

novas ou tornar a linguagem mais condensada, o poeta imbuído da originalidade que ultrapassa todo 

o mundo banal tocaria em algo que iria além das aparências, algo de mais “essencialmente real” na 

existência humana. Steiner, que ocupará nossas atenções na seção seguinte, cita Ionesco ao usar 

como exemplo sua frustração, registrada em seus diários, por não conseguir chegar, em palavras, a 

essa essência das coisas: “Não há palavras para a experiência mais profunda. Quanto mais tento me 

explicar, menos eu me compreendo. E claro, nem tudo é indizível em palavras, apenas a verdade 

viva” (Ionesco apud Steiner, 1975, p. 192).

Se há uma narrativa principal de que os poetas partilham, no geral, que descreve o que eles

fazem e o porquê, há de ser a que delineamos agora. Mais alguns exemplos podem ser encontrados

12 Talvez não seja o caso de pensarmos em termos de purificação no pensamento de Pound, mas a imagem se mantém 
na medida em que uma destilação, que produz uma substância mais forte, também produz algo mais puro.



em Tezza (2003), que em seu estudo bakhtiniano sobre as diferenças entre prosa e poesia dedica um 

capítulo inteiro à visão dos poetas sobre a própria poesia. Sua análise passa por nomes ilustres do 

século XX como Borges, Eliot, Brodsky, Paz, Lezama Lima, Pound, Valéry, etc. Por mais que cada

poeta, é claro, tenha sua própria visão que se encaixa com o seu fazer poético, há algumas ideias, ou

imagens, como é o termo preferido por Tezza, que são recorrentes. Partindo de uma citação de Eliot 

sobre as origens da poesia, -  “Poetry begins, I dare say, with a savage beating a drum in a jungle”

(Eliot, 1967, p. 156) -  na conclusão de The Use o f Poetry and Use o f Criticism, em que Eliot

repassa a história da literatura inglesa desde a “era de Dryden” até Matthew Amold, Tezza afirma o 

seguinte:

Nesta seqüência nós encontramos alguns elementos — ou imagens — essenciais que de um 
modo ou outro vão reaparecer em qualquer definição historicamente mais ampla de poesia, 
acima dos eventuais decálogos das escolas que de tempos em tempos revolucionam e 
modificam os parâmetros de avaliação estética. A primeira imagem é a idéia de antiguidade 
— o poeta entendido metaforicamente como alguém mais velho, no sentido positivo do 
termo, do que os homens comuns. Ao mesmo tempo, o poeta se refere à sua própria origem: 
um selvagem batendo um tambor, o que subentende a poesia como uma forma anterior à 
palavra. Observe-se que esse quadro inicial, muito significativo na sua nitidez, na sua 
síntese, na sua forte sugestão pré-civilizatória, retém, junto com a batida do tambor, a idéia 
da magia; a poesia é uma das faces misteriosas da natureza e o poeta o seu sacerdote. Nessa 
visão do mundo, “selvagem” é uma qualidade positiva, isto é, algo “não contaminado”, 
“puro”. Cuidadoso, Eliot faz a ressalva de que apenas “hiperbolicamente” se pode falar 
assim -  mas a proeminência da imagem, o seu impacto inicial abrindo a questão, é por si só 
uma visão concreta do que ele nos quer dizer.
(Tezza, 2003, p. 59).

Essa imagem é muitíssimo significativa, e várias das palavras-chave com as quais 

trabalharemos aqui podem ser encontradas nesse trecho: antiguidade, sacerdócio, magia, pureza. 

Nesse sentido, “poeta moderno” parece uma contradição em termos. E o prosador que é moderno, 

cuja arte nasce com a civilização e com a escrita. O poeta, ao reclamar a antiguidade de sua prática, 

sugere que o que existe seria não o “poeta moderno”, mas o poeta imerso na modernidade, de modo

que esse apelo à tradição atemporal serve como antídoto ao caos dos valores que leva às crises

espirituais do mundo moderno. Daí que ele seja um sacerdote ou “xamã”. E por essa linha, como 

Tezza aponta na sequência, que Brodsky defende a poesia da prosa, ao passo que Octavio Paz vai 

ainda além na metáfora do “selvagem batendo tambor”13 e identifica todo ritmo como poético. A 

linguagem, para Paz, começa com o ritmo, ainda num nebuloso estado pré-linguístico, então passa 

para a poesia e a partir daí se degenera em prosa, inclusive na prosa do cotidiano.

13 Fazendo esta nota só para colocar muitas aspas no termo e indicar que reconhecemos que é uma expressão 
problemática. “Xamã”, igualmente, uma palavra de origem tungúsica utilizada a princípio para descrever as práticas 
religiosas de grupos específicos do norte da Ásia, mas depois empregada de maneira mais geral para outras práticas 
vistas como análogas, muitas vezes sem maior critério, é outro termo problemático por si, mas que não convém 
glosarmos mais detidamente. Queremos apenas destacar que, com frequência, o discurso dos poetas procura 
aproximá-lo do xamã, tal como apreendido pelo imaginário ocidental.



Nota-se como a ideia de degeneração surge mais uma vez. A poesia, com sua tensão, 

economia e proximidade do ritmo primordial, seria a forma mais original da linguagem, mais plena 

de sentido, mais em harmoniza com a “verdade viva”, mas a linguagem perde o seu poder conforme 

se desgasta, até chegar ao ponto da incapacidade de se dizerem as coisas. “O dizer poético”, afirma 

Paz {apudTezza, 2003, p. 66), “diz o indizível” ... todo o resto deve se contentar com a declaração 

de que “sobre o que não se deve falar, deve-se calar”, da famosa proposição 7 do Tratado Lógico- 

Filosófico de Wittgenstein, ou em se lamentar com “they should have sent a poet”.

E curioso que uma visão comum e estranhamente específica como a que viemos 

descrevendo até agora tenha surgido no meio de poetas de origens e estilos tão diversos. Mais 

curioso ainda é que essa visão sobre a poesia (ou a arte, de forma mais geral) e sobre a linguagem 

tenha sido incorporada fora do espaço dos poetas. Isso é o que pretendemos investigar nas páginas 

seguintes.

2. “Ascetas mórbidos em tempos antipoéticos”

Nosso ponto de partida aqui é um conceito retirado de um trecho da obra do hermeneuta 

George Steiner. Em seu influentíssimo Depois de Babel, publicado em 1975, Steiner se refere a um 

conceito que chama de “palavra faltante” {lacking word) ao tratar das dificuldades que a poesia 

moderna propõe ao leitor, encontrando um ponto de ruptura no final do século XIX, por volta da 

década de 1870, que a separa do que ele chama de poesia clássica. Diz Steiner:

The concept of ‘the lacking word’ marks modem literature. The principal division in the 
history of Western literature occurs between the early 1870s and the turn of the century. It 
divides a literature essentially housed in language from one for which language has become 
a prison. Compared to this division all preceding historical and stylistic rubrics or 
movements—Hellenism, the medieval, the Baroque, Neo-classicism, Romanticism—are 
only subgroups or variants. From the beginnings of Western literature until Rimbaud and 
Mallarmé (Hölderlin and Nerval are decisive but isolated forerunners), poetry and prose 
were in organic accord with language. Vocabulary and grammar could be expanded,
distorted, driven to the limits of comprehension. There are deliberate obscurities and
subversions of the logic of common discourse throughout Western poetry, in Pindar, in the 
medieval lyric, in European amorous and philosophic verse of the sixteenth and 
seventeenth centuries. But even where it is most explicit, the act of invention, of 
individuation in Dante’s stil nuovo, in the semantic cosmography of Rabelais, moves with 
the grain of speech.
(Steiner, 1975, pp. 184-5)

A literatura (especialmente a poesia, mas parte da prosa também será afetada por essa

mudança, ainda que em menor grau) do Ocidente deixa de estar confortável com a linguagem e

passa a tratá-la como uma prisão -  the prison-house o f language, como popularizado pelo livro de

ensaios de Jameson. Isso, naturalmente, muda tudo: considerando que a literatura é uma arte feita de



linguagem, uma nova postura diante desse material deverá resultar numa forma distinta de tratá-lo. 

Enquanto o autor confia na linguagem, é possível se escorar na tradição e na fala comum, que une o 

poeta à sua comunidade: é daí que vem a força, segundo Milman Parry, que Steiner cita na 

sequência, dos símiles de Homero. Igualmente, segundo o argumento de Steiner em A Morte da 

Tragédia, nos momentos em que a tragédia foi um gênero dramático possível, um profundo senso 

de comunidade e de dever cívico e até mesmo ritual e religioso permeava as produções literárias de 

Sófocles, Esquilo e Eurípedes até Shakespeare e Racine (Steiner, 1961, p. 114). Tais elos, como 

veremos de forma mais detalhada em breve, também se veem ausentes na relação entre o poeta e a 

comunidade a partir do século XIX. Mas, em Shakespeare, é isso que permite a manutenção de uma 

“postura normativa” e da “coerência envolvente” que são a marca dos seus textos.

Steiner prossegue com a análise de trechos de Coriolano (1.10) e Timão de Atenas (4.3), a 

partir da qual conclui que a dificuldade nessas obras, mesmo nos momentos mais obscuros, é 

sempre de natureza contingente e se desfaz diante de um comentário mais detido. A sintaxe 

tortuosa, cuja abreviação reflete os saltos lógicos na mente do falante, pode ser esclarecida pela 

paráfrase, e o vocabulário, por uma visita a um dicionário (no caso de termos como fane, dividant, 

wether) ou enciclopédia (no caso de termos comuns, porém revestidos de um sentido especial dada 

a visão de mundo do tempo e da época, como nature ou fortune). E o tipo de dificuldade, diz 

Steiner, que se pode encontrar ao se ler um tratado de química, e que não é inerente ao texto. Um 

leitor suficientemente munido de materiais para referência e tempo, ou com uma edição comentada 

-  como é o caso daquelas edições de Dante em que cada página contêm uma estrofe e o restante é 

comentário -  não encontrará qualquer problema para compreender o texto.

E assim prossegue a poesia até Goethe e Victor Hugo, os últimos grandes poetas, para 

Steiner, ainda confortáveis com a linguagem. O cenário muda muito de figura quando surge a 

desconfiança do poeta em relação à linguagem. A partir desse momento de ruptura:

The poet no longer has or can confidently hope for tenure in a generalized authority of 
speech. The languages waiting for him as an individual bom into history, into society, into 
the expressive conventions of his particular culture and milieu, are no longer a natural skin. 
Established language is the enemy. The poet finds it sordid with lies. Daily currency has 
made it stale. The ancient metaphors are inert and the numinous energies bone-dry. It is the 
writer’s compelling task, as Mallarmé said of Poe, ‘to purify the language of the tribe’. He 
will seek to resuscitate the magic of the word by dislocating traditional bonds of grammar 
and of ordered space (Mallarmé’s ‘Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard’). He will 
endeavour to rescind or at least weaken the classic continuities of reason and syntax, of 
conscious direction and verbal form (Rimbaud’s Illuminations). Because it has become 
calcified, impermeable to new life, the public crust of language must be riven. Only then 
shall the subconscious and anarchic core of private man find voice.
(Steiner, 1975, pp. 186-7)



Se o poeta se vê diante da língua dos seus conterrâneos e a enxerga como “sórdida de 

mentiras”, como pode esperar encontrar nela respaldo para sua arte? No idealismo pós-romântico 

que animava a poesia, seria possível para o poeta prosseguir cinicamente como antes, apesar de dar

se conta disso que parece ser uma deficiência da linguagem? Se ele vê com desprezo a linguagem 

corrente -  e Steiner cita, em nota, os conflitos entre o poeta e a classe média como um dos motivos 

que alimentam essa ruptura -, como poderá utilizá-la como matéria-prima? Cada vez mais esse vai 

ser o material não para o poeta, mas para o publicitário14, conforme emerge essa modalidade do 

discurso na sociedade moderna, que irá se apropriar de recursos tradicionais da poesia -  vide 

Jakobson comentando o que chama de a função poética da linguagem num slogan político como I  

like Ike -  com outros propósitos (Jakobson, 1987, pp. 62-94). O que vai alimentar o poético deverá 

ser alguma outra coisa, que o poeta precisará buscar longe da grita vulgar, e é nessa tensão entre 

alguma comunicabilidade (afinal, o poeta ainda escreve para alguém) e a recusa à comunicação que 

muito da poesia posterior vai operar.

Os termos em que Steiner coloca isso são reconhecivelmente dramáticos: imagens marcantes 

como a “crosta pública da linguagem”, que se vê “calcificada” e precisa ser “fendida”, expressões 

espiritualizadas como “a magia das palavras” e “energias numinosas”. Ele não está tanto explicando 

ou racionalizando esse conceito quanto condensando o que parece ser uma ideia recorrente entre os 

poetas modernos; e o faz de modo consoante com essa visão poética, como se dissesse: tal é a visão 

que o poeta tem depois de 1880. E, de fato, como vimos e veremos, essas ideias, que ele localiza a 

princípio em Mallarmé e Rimbaud, mas que são ainda um pouco mais difusas do que isso, terão 

uma grande penetração até mesmo na cultura de massa posterior.

Steiner prossegue citando exemplos de poemas de Mallarmé, Rilke e Celan. O poema de 

Mallarmé em questão (o “Soneto Alegórico de Si Mesmo”), diz ele, se debate contra os limites da 

linguagem. Ainda que os métodos de explicação tradicionais, como os aplicados por Octavio Paz, 

tenham ainda algum grau de eficácia, as obscuridades são de outra natureza, conforme a linguagem 

trabalha contra o discurso público e se volta introspectivamente. Esse tipo de poesia, como também 

Khlebnikov e Stefan George bem sabem, no rastro de Mallarmé, opera pelo processo do “fracasso 

calculado”, e revela, em seus escombros, “o poema que poderia ter sido, o poema que será se e 

quando a palavra for renovada” (ibid, p. 190).

De novo, estamos em consonância com uma série de outros autores.

Para Harold Bloom, que publica o seu A angústia da influência -  uma teoria da poesia 

apenas dois anos antes de Depois de Babel, o poema é uma coisa igualmente triste, que marca a 

“tardividade” do seu autor, sua angústia por ter nascido depois dos poetas que o influenciaram:

14 Veremos mais sobre isso no capítulo 3, seção 6.



A poem is a poet’s melancholy at his lack of priority. The failure to have begotten oneself is 
not the cause of the poem, for poems arise out of the illusion of freedom, out of a sense of 
priority being possible. But the poem -  unlike the mind in creation - i s a  made thing, and as 
such is an achieved anxiety.
(Bloom, 1973, p. 96)

Entender o poema como uma “angústia realizada”, afinal, também não é vê-lo como uma 

forma de fracasso? A angústia jamais se resolve, ela apenas se cristaliza num objeto mais palpável, 

que é o poema.

Lerner, que, lembremos, é muito mais recente, segue ainda pela mesma via:

Poetry arises from the desire to get beyond the finite and the historical—the human world 
of violence and difference—and to reach the transcendent or divine. You’re moved to write 
a poem, you feel called upon to sing, because of that transcendent impulse. But as soon as 
you move from that impulse to the actual poem, the song of the infinite is compromised by 
the finitude of its terms. In a dream your verses can defeat time, your words can shake off 
the history of their usage, you can represent what can’t be represented (e.g., the creation of 
representation itself), but when you wake, when you rejoin your friends around the fire, 
you’re back in the human world with its inflexible laws and logic.

Thus the poet is a tragic figure. The poem is always a record of failure. There is an 
“undecidable conflict” between the poet’s desire to sing an alternative world and, as 
Grossman puts it, the “resistance to alternative making inherent in the materials of which 
any world must be composed.”
(Lemer, 2016, p. 7)

“O poema é sempre um registro de fracasso”: o poeta é uma figura trágica, porque é incapaz 

de trazer sua visão, perfeita e maravilhosa, vinda de sua origem transcendental divina, a esse mundo 

corrompido. Mesmo quando não se fala necessariamente em termos de fracasso, como aponta Tezza 

em Valéry, há uma ideia de destruição presente ainda: “Em Paul Valéry, que passou boa parte da 

vida também em busca da ‘voz absoluta’, a superioridade da poesia se justificará tecnicamente 

como uma superioridade operacional nascida sobre os destroços da ‘linguagem comum’” (Tezza, 

2003, p. 66).

Eis alguns dos paradoxos da poesia: ela diz o indizível, mas o diz de uma forma que é difícil 

de compreender, ela é o uso mais nobre da linguagem, mas os poemas são fracassos e destroços.

Voltando a Steiner, o que ele diz de Mallarmé vale ainda para os exemplos de Rilke e Celan, 

comentados na sequência, dois poetas da língua alemã com técnicas radicalmente diferentes em 

relação à poética de Mallarmé e entre si, de modo a demonstrar que esse efeito não vale para uma só 

língua, um idioma (língua f  linguagem), nem decorre de uma única técnica ou possibilidade poética 

e que, mesmo quando as palavras encontram-se “nuas em sua simplicidade”, o poema não pode ser 

elucidado via paráfrase, e o aspecto enigmático persiste, por mais que o poeta se valha de 

vocabulário e sintaxe pouco rebuscados. O poeta “não busca ser compreendido” (Steiner, 1975, p. 

191), e tampouco essa “compreensão tem qualquer influência sobre a causa e a necessidade do



poema”. Steiner começa a partir desses nomes como os seus primeiros exemplos, depois passa 

ainda ao Joyce de Finnegans Wake, até chegar aos poetas do dadaísmo, da poesia sonora e letrista 

principalmente, bem como o Beckett lacônico de sua produção final. Esses autores são listados 

como os casos mais extremos dessa postura de desconfiança da linguagem, que leva o autor a violá- 

la e, no limite, a recusar por completo a comunicabilidade e buscar o silêncio.

O discurso de Steiner -  como o de Bloom, ambos autores judeus familiarizados não apenas 

com a dimensão mais congregacional do judaísmo, mas também com seu lado mais esotérico -  ao 

longo de todo o Depois de Babel, é carregado de uma terminologia que alude ao misticismo e, mais 

especificamente, como o próprio título deixa claro com a alusão a Babel, à tradição do misticismo 

judaico, que reveste toda a noção de linguagem da obra -  e muito do misticismo judaico, como bem 

se sabe, gira em torno de práticas linguísticas e meditativas com nomes divinos. Trataremos disso 

de forma mais minuciosa no capítulo seguinte. Por ora, porém, deixamos esse caveat de que não 

podemos ver as ideias de Steiner sem nos lembrarmos desse viés, que talvez poderia turvar uma 

discussão mais leiga sobre poesia e linguagem, não fosse o caso de muito dessa discussão já  ser 

pautada pelo místico e metafísico. Convém citar o assombroso parágrafo de encerramento de

Depois de Babel, que amarra a discussão de todo o livro com uma visão apocalíptica da

comunicação humana:

The Kabbalah, in which the problem of Babel and of the nature of language is so insistently 
examined, knows of a day of redemption on which translation will no longer be necessary. 
All human tongues will have re-entered the translucent immediacy of that primal, lost 
speech shared by God and Adam. We have seen the continuation of this vision in theories of 
linguistic monogenesis and universal grammar. But the Kabbalah also knows of a more 
esoteric possibility. It records the conjecture, no doubt heretical, that there shall come a day 
when translation is not only unnecessary but inconceivable. Words will rebel against man. 
They will shake off the servitude of meaning. They will ‘become only themselves, and as 
dead stones in our mouths’. In either case, men and women will have been freed forever 
from the burden and the splendour of the ruin ofBabel. But which, one wonders, will be the 
greater silence?
(Steiner, 1975, p. 498)

A imagem é estarrecedora: as palavras passarão a ser apenas elas mesmas, como são as 

coisas do mundo, que não apontam para nada a não ser a si próprias. E o problema será não a perda 

de poder da linguagem, mas a perda do poder do ser humano sobre a linguagem, que enfim 

enfraquecerá o suficiente para que elas se libertem15.

Não por acaso, talvez, o que Steiner diz da poesia moderna é comparável às ideias sobre 

poesia e tradução de Walter Benjamin, para quem essa dimensão do pensamento judaico não era 

estranha (a correspondência entre Benjamin e Scholem nos anos de 1932-40 preenche um volume

15 Há um precedente bíblico para isso, no episódio em que Moisés desce do Sinai, mas o tema será explorado melhor 
no capítulo 3, seção 1.



robusto). No ensaio “Die Aufgabe des Übersetzers” (geralmente traduzido como “A Tarefa do 

Tradutor”), o célebre prefácio de Benjamin à sua tradução dos Tableaux Parisiens de Baudelaire, o 

pensador comenta que o essencial da poesia é justamente esse aspecto não-comunicativo, aquilo que 

deveria ser “resgatado” na prática da tradução. Assim Benjamin pondera:

O que “diz” uma obra poética? O que comunica? Muito pouco para quem a compreende. O 
que lhe é essencial não é a comunicação, não é o enunciado. E, no entanto, a tradução que
pretendesse comunicar algo não poderia comunicar nada que não fosse comunicação,
portanto, algo inessencial. Pois essa é mesmo uma característica distintiva das más 
traduções. (...) De fato, daí deriva uma segunda característica da má tradução, que se pode 
definir, conseqüentemente, como uma transmissão inexata de um conteúdo inessencial. 
(Benjamin in Branco, 2008, p. 66, tradução de Susana Kampff Lages)

Considerando o momento histórico em que Benjamin vive e escreve (bem como a fase de

sua produção em que esse texto surge), o momento que vai levar Adorno a fazer sua declaração

famosa sobre o barbarismo que seria escrever poesia após Auschwitz (i.e. o silêncio, a 

incomunicabilidade como valor ético)16, é possível concluir que essa compatibilidade de 

pensamento não é meramente acidental. E logo o espaço do místico e do apocalíptico, intermediado

pela experiência da linguagem, sobretudo da linguagem escrita e agorafóbica, removida do seu uso

comercial, o campo pelo qual nos movimentamos aqui -  o que faz com que as aproximações com a 

cultura judaica sejam bastante adequadas, mesmo quando isso não tenha sido fruto de uma 

influência direta.

Numa dimensão menos mística, o classicista Paul Veyne também encontra um dramático 

ponto de ruptura na poesia ocidental, localizado historicamente próximo ao fenômeno da 

modernidade -  porém, ele a identifica de outro modo, em outro momento, quase cem anos antes do 

que seria o ponto de ruptura para Steiner. No encerramento de seu A Elegia Erótica Romana, no 

capítulo em que trata dos motivos, diz ele, pelos quais a poesia clássica soa tão “tediosa” aos 

ouvidos modernos, por sua brandura, Veyne encontra precisamente no romantismo esse momento 

em que a poesia ocidental substitui a sutileza das artes pela intensidade da expressão (Veyne, 1985, 

p. 274). Veyne associa a poética da intensidade a uma pragmática da sinceridade -  portanto da 

expressão do que seria mais verdadeiro, em oposição à insinceridade da retórica, que é vista 

negativamente -  na medida em que “querendo demais ser compreendidos, afirmamos menos 

intensamente, e, por isso, tornamo-nos insinceros” {ibid., p. 270). Esse caminho, por sua vez, 

seguindo pela direção contrária, levaria à obscuridade, uma vez que o oposto da retórica seria a 

produção impensada ou, pelo menos, a sua aparência, em toda sua intensidade e espontaneidade

16 O que seria, aliás, exatamente o que fez Celan, sobrevivente do horror dos campos de concentração. Trataremos da 
poesia de Celan no capítulo 4, seção 2.



(ainda que seja uma espontaneidade forjada) que no limite visa apenas ser, não comunicar e ser 

compreendida (como “as pedras mortas em nossa boca” de que fala Steiner, talvez?).

Indo por essa lógica, não é difícil traçar, como faz Anna Balakian (1985, p. 20), uma linha 

direta do romantismo até o surrealismo, uma vez que a escrita automática dos surrealistas era, pelo 

menos em tese17, a culminação dessas pretensões anti-retóricas. Assim, para a ética e estética 

românticas, uma expressão de linguagem era tanto mais “sincera”18 e, portanto, mais válida, quanto 

mais intensa fosse, e essa intensidade estaria ligada às violações da comunicabilidade, na medida 

em que as exigências da compreensão limitam o poeta.

Nisso, podemos lembrar ainda dos comentários de Edmund Wilson em seu clássico Castelo 

de Axel. O crítico, ao fazer uma comparação entre um poema de Shelley (“A lament”) e outro, de 

Musset (“Tristesse”), exemplifica muito bem esse processo:

It is enlightening to compare Shelley's lyric which begins, “O World! O Life ! O Time I” 
with the poem of Alfred de Musset's which begins, “J ’a perdu ma force et ma vie.” These 
two lyrics are in some ways curiously similar: each is the breath of a Romantic sigh over 
the passing of the pride of youth. Yet the French poet, even in his wistfulness, makes 
epigrammatic points: his language is always logical and precise; whereas the English poet 
is vague and gives us images unrelated by logic. And it will not be till the advent of the 
Symbolists that French poetry will really become capable of the fantasy and fluidity of 
English.
(Wilson, 1996, pp. 15-16)

Shelley não chega a distorcer a linguagem de forma tão intensa e violenta quanto faria um 

poeta modernista, por exemplo, mas a concisão do verso “O World! O Life! O Time!” que faz com 

que ele seja mais obscuro do que o verso de Musset aponta para essa relação entre 

incomunicabilidade, intensidade e sinceridade. Nada nele descreve claramente a situação em 

questão, como Wilson a identifica, mas enxergamos nesse encadeamento de apóstrofes um tipo de 

suspiro ou desabafo melancólico que insere o eu-lírico no cerne da experiência, sendo ali o ponto do 

qual ele se pronuncia, ao passo que a linguagem clara de Musset aponta não para esse contato com a 

experiência em si, mas para um outro tipo de relação, na qual ela é comentada com um grau de 

distanciamento, como se vista por fora. Por conta disso, podemos observar que o poema de Shelley, 

por sua intensidade, que iconiza a intensidade da experiência, também produz um maior efeito de 

sinceridade.

17 Como critica Perloff (2013), é irônico que as pretensões de acesso direto ao subconsciente dos surrealistas tenham 
sido sempre intermediadas por um francês perfeitamente claro e gramatical.

18 Usamos o termo entre aspas, porque o que está emjogo não é uma sinceridade real, que, em todo caso, não só é 
impossível de verificar por depender de estados psicológicos inacessíveis como também é irrelevante, como vimos 
com Eliot, mas sim o que é reconhecido como uma imagem de sinceridade. De novo, o assunto será explorado nas 
seções finais do capítulo 3 com nossa leitura de Trilling. Como veremos também, a sinceridade como valor dá lugar 
posteriormente à autenticidade.



O processo de destruição da linguagem comunicativa clara e da violação das convenções da 

linguagem que, partindo de um sentimento parecido, transforma um banal e explicativo “J’ai perdu 

ma force et ma vie” em “O World! O Life! O Time!” é análogo à destilação: daí que conclui Veyne 

que a “poesia que amamos” seria “um álcool forte, e isto é assim há dois séculos” (Veyne, 1985, p. 

267). Uma imagem semelhante, porém ironizada, como lembra Tezza, aparece numa palestra dada 

pelo escritor polonês Witold Gombrowicz, que faz o argumento de que não gosta de “poesia pura” 

pelo mesmo motivo pelo qual ninguém gosta de açúcar puro. Incomoda-o a pureza poética (a 

mesma pureza de linguagem que é defendida como valor pelos poetas), na medida em que o poema 

mantém-se distante, não contaminado pela “realidade” prosaica. Pressupõe-se, pelas comparações, 

que o poético não o incomoda na prosa, devidamente dosado, como um ou outro trecho mais lírico, 

mas esse descolamento da realidade conduz ao que ele descreve como os “excessos da poesia”, os 

excessos de “palavras poéticas”, de metáforas, de nobreza, de depuração. Isso tudo, diz 

Gombrowicz, faz com que o verso se assemelhe a “um produto químico” (Tezza, 2003, p. 63).

Veyne identifica as primeiras e episódicas violações mais fortes da língua em Jean-Jacques 

Rousseau e James Thomson, poeta escocês do século XVIII, violações que seriam impensáveis para 

um poeta da antiguidade (Veyne, 1985, p. 269). A partir daí temos uma sistematização desse efeito 

em todo o romantismo -  Veyne fala de Shelley também, associado a Byron, mas deveríamos citar 

ainda seus antecessores Wordsworth e Coleridge19. O autor não está preocupado com a questão dos 

limites da linguagem, mas é possível relacioná-lo a Steiner, porque ambos tratam de obscuridade e 

violações de comunicação, e porque essa percepção de uma insinceridade retórica pode ser vista 

como ponto de partida para a outra percepção posterior.

A insinceridade comunicativa prenuncia a noção da estagnação da linguagem, ao contribuir 

também para tomá-la “sórdida de mentiras”. Steiner não reconhece dificuldades intrínsecas ao 

poema na literatura de antes de Mallarmé e Rimbaud, no entanto parece improvável que esse tipo de 

fenômeno venha a surgir dessa forma meteórica na literatura francesa, com dois autores 

pontualmente, sem algum tipo de precursor, e é essa possibilidade que é vislumbrada quando lemos 

a narrativa de Steiner junto com a de Veyne: as violações esporádicas de comunicabilidade no 

século XVIII se solidificam numa estética romântica pautada em ideais de originalidade e 

sinceridade via intensidade, sobre as quais as violações e dificuldade da poesia moderna se

19 Talvez seja estranho falar em incomunicabilidade no mesmo fôlego em que mencionamos o nome de Wordsworth, 
cujo projeto, como comenta Coleridge em sua Biographia Literaria, envolvia uma poética do cotidiano, incluindo 
uma linguagem mais próxima da coloquialidade (Coleridge in Halmi, Magnuson & Modiano, 2003, p. 314). Em 
resposta a essa objeção em potencial, no entanto, vale lembrar que comunicabilidade e oralidade não são sinônimos, 
como pode atestar qualquer um que tenha tentado transcrever uma conversa real da oralidade, com todas as suas 
pausas e interrupções e falhas de comunicação. A clareza de expressão está muito mais próxima da retórica 
considerada insincera do que das expressões mais “vulgares” da língua cotidiana.



constroem, levando essa intensidade a graus jamais antes concebidos. Mesmo um olhar breve sobre 

alguns poemas de românticos como Wordsworth e Blake (penso em “A slumber did her spirit seal” 

e “The sick rose”) revelam um grau de concisão e obscuridade maior do que o esperado da poesia 

clássica, na medida em que ambos simplesmente apresentam suas imagens, enigmáticas e com alto 

poder simbólico associativo, sem qualquer explicação ou comentário. Neles é possível observar de 

relance esse tipo de poema já forçando os limites da aceitabilidade do período. Essa noção de um 

desenvolvimento gradual da dificuldade (reforçada pela existência de uma transmissão verificável 

dos românticos ingleses aos simbolistas franceses), em todo caso, parece mais plausível do que 

supor a sua gênesejá pronta.

A percepção de que a poesia do XIX estava num momento crucial de transformação não 

escapou ao olhar dos próprios escritores da época. Uma das obras mais icônicas da discussão 

poética do romantismo inglês foi o ensaio, infinitamente citável, “Uma defesa da poesia”, de Percy 

Bysshe Shelley. Mas o que muitas vezes se ignora quando lembramos dele é que a sua defesa foi de 

fato provocada por um ataque -  um outro ensaio, de autoria de seu amigo, mais obscuro, Thomas 

Love Peacock (1785-1866).

Peacock foi um escritor inglês e oficial da Companhia das índias Orientais, que publicou 

alguns poemas na juventude, notavelmente The Genius o f the Thames (1805) e Rhododaphne 

(1818), mas que depois passou cada vez mais a se dedicar à sátira e à prosa. Da sua obra em prosa 

se destaca o romance Nightmare Abbey (1818), no qual parodiava seus contemporâneos, como 

Coleridge, Byron e o próprio Shelley, que se divertiu com sua caracterização como o bígamo e 

idealista Scythrop Glowry. O poeta, no entanto, teve uma reação muito diferente quando, dois anos 

depois, Peacock publicou seu ensaio “As quatro idades da poesia” (“The four ages of poetry”) na 

revista Literary Miscellanies, de Charles Ollier, também editor de Shelley e Keats. O resultado foi 

Uma defesa da poesia, composto em 1821 e publicado apenas postumamente, em 1840, muito após 

qualquer poeira levantada pelo ensaio de Peacock já ter baixado. No entanto, apesar das poucas 

repercussões das suas opiniões de fato, ele vale a pena ser lido em parte pelo wit do autor e também 

por oferecer uma visão historicizada e materialista da poesia, apesar de falhas em sua 

argumentação, e em parte porque representa um diagnóstico precoce (talvez até demais) da situação 

da poesia e do poeta na modernidade.

A estrutura da argumentação de Peacock é simples: assim como a história do mundo se 

dividia, segundo a mitologia grega, em quatro idades, com a idade de ouro se degenerando na de 

prata, depois bronze e ferro ao fim, também a história da poesia poderia ser vista sob esse viés, com 

a diferença de que Peacock coloca a idade de ferro, mais bárbara, logo antes da de ouro. Para ele, a 

poesia clássica, referindo-se a tudo que foi escrito na Antiguidade, teria um primeiro momento



numa idade de ferro da poesia oral, “em que bardos grosseiros comemoram em metros toscos os 

êxitos de líderes ainda mais grosseiros”, relatos pseudo-históricos dos grandes feitos de líderes de 

um mundo ainda meio tribal e “selvagem” -  já aí encontramos o paralelo com a ideia de 

antiguidade e pré-civilização de que trata Tezza20. Na sequência, vinha a idade de ouro de figuras 

como Homero, mas também a poesia lírica de Píndaro e Alceu e a tragédia de Esquilo e Sófocles. 

Um pouco mais civilizada, a idade de ouro encontrava a matéria-prima da sua poesia ainda nas 

histórias de deuses e heróis da idade de ferro, mas observando-as como algo do passado -  ou seja, o 

surgimento de uma consciência épica -  e com um maior refinamento linguístico e intelectual, que se 

dá porque os “poetas observam e pensam, enquanto os outros roubam e brigam: e, por mais que seu 

objetivo não seja mais do que assegurar para si a sua parte do espólio, isso conseguem não pela 

força física, mas pela do intelecto” (Peacock, 2014, p. 81, trad. minha). Por esse motivo, nesse 

período “a poesia tem todo o campo do intelecto só para si”, dado que as outras artes, para Peacock, 

se viam num ponto ainda muito rudimentar do seu desenvolvimento.

Na sequência, temos a poesia, já  levemente degenerada, da vida civilizada da idade de prata. 

A historiografia real passa cada vez mais a interessar ao público mais do que as ficções míticas, ao 

mesmo tempo em que formas não-poéticas de pensamento, como a filosofia, tendem a ganhar 

espaço. A poesia desse período, para Peacock, é marcada pela imitação, “a seleção fastidiosa e 

requintada do vocabulário e uma harmonia de expressão esforçada e algo monótona: (...) tendo 

exaurido todas as variedades de modulação, a poesia civilizada seleciona o que há de mais belo, e 

prefere sua repetição à variedade” {ibid, p. 83). Seu principal exemplo é Virgílio, mas Peacock 

destaca também a poesia cômica, didática e satírica de Menandro, Aristófanes, Horácio e Juvenal.

Por fim, chega a etapa final da idade de bronze, que engloba toda produção posterior à 

queda do Império Romano, quando a poesia se vê deposta tanto do império dos fatos quanto do 

império do pensamento, dos quais detinha anteriormente o monopólio. Rejeitando o polimento da 

idade de prata e adotando de novo os barbarismos e tradições da idade de ferro, ela substitui a 

precisão e a graça dos modelos mais consagrados, como o homérico, pela descrição verborrágica e 

versificação frouxa (nota-se como, para Peacock, tanto quanto para Pound, a economia do verso é 

um fator relevante). O exemplo de Peacock é a obra de Nono de Panópolis, poeta grego do Egito 

romano que viveu entre o final do século IV e começo do V da era cristã, autor da Dionisíaca, 

poema épico em 48 cantos, totalizando um número assombroso de mais de 20.000 versos, sobre o 

deus do vinho Dioniso. Diz Peacock que a Dionisíaca “contém várias passagens de uma beleza 

exuberante no meio de massas de amplificação e repetição”.

20 Peacock diz que “o selvagem, de fato, balbucia dentro do metro, e todos os povos grosseiros e não civilizados se 
expressam de um modo que poderíamos chamar de poético” (Peacock, 2014, p. 80) e certamente concordaria com 
Paz no tocante às origens poéticas da linguagem, apesar da diferença de valores nessa avaliação.



Essa é a premissa do autor, que provavelmente encontrava algum respaldo em opiniões 

literárias de senso comum da época. Sobre ela, porém, ele constrói o argumento de que a poesia 

moderna (e aqui “moderno” descreve todo o período após a Renascença e não a modernidade do 

século XIX) de língua inglesa também repetiria essa estrutura: após um retorno à poesia 

trovadoresca da idade de ferro no medievo, Shakespeare seria o representante da idade de ouro da 

poesia inglesa, seguido pela idade de prata de Dryden, Pope, Goldsmith, Collins e Gray, com Milton 

situado sozinho no limiar entre as duas, “combinando as excelências de ambas”. Por fim, Cowper e 

Thomson (novamente Thomson, também citado por Veyne) inaugurariam um novo modo de olhar 

para as coisas que marcou um retorno ao barbarismo, sob o pretexto de se retomar à natureza.

As descrições de Peacock a princípio são ambíguas, dando a entender que há algum mérito 

nas capacidades de se derivar impressões poéticas do mundo natural, mas logo ele passa a 

caracterizá-las como uma “perversão do intelecto”, tendo alguns juízos severos para fazer quanto 

aos seus contemporâneos românticos. Shelley, talvez por sua amizade, e Keats são poupados, mas 

há críticas duras (ainda que ocasionalmente hilárias) aos Lake Poets, Coleridge e Wordsworth (que 

“cata lendas rurais de velhas senhoras e sacristãos”), a Byron, a Walter Scott, a Southey e a dois 

nomes menos conhecidos ainda, o irlandês Thomas Moore e o escocês Thomas Campbell. Tais 

figuras transitam entre histórias “absurdas de ladrões de gado e piratas”, “contos de terras exóticas”, 

como a Pérsia, e o pensamento de “teólogos malucos”, preenchendo a própria terra que habitam 

com misticismos e quimeras, fazendo com que ela se veja com efeito transformada num “reino de 

fantasia”. Para Peacock, os excessos cometidos pelos poetas da idade de bronze, combinados à 

horda de imitadores, teriam levado essa última idade a caducar prematuramente. Seu julgamento, ao 

fim, é implacável:

Um poeta em nossos tempos é um semibárbaro numa comunidade civilizada. Ele vive nos 
dias do passado. Suas ideias, pensamentos, sentimentos e associações estão todos ligados 
aos modos bárbaros, costumes obsoletos e superstições refutadas. A marcha do seu intelecto 
é como a de um caranguejo, anda para trás. Quanto mais clara a luz que se difunde ao seu 
redor pelo progresso da razão, mais espessa é a escuridão da barbárie antiquada em que ele 
se enterra como uma toupeira, para arremessar os montes da terra infértil de seus labores 
cimérios.
(Peacock, 2014, pp. 88-9)

Alinhado perfeitamente ao que era o espírito do tempo em sua exaltação ao progresso, 

Peacock nos dá o juízo de que, considerando como todas as outras categorias do pensamento 

vinham avançando, o poeta logo se vê sem lugar nessa nova sociedade que emerge -  o que é, de 

novo, outro lugar-comum da poesia, aqui já precocemente diagnosticado. Se antes a poesia tinha 

predominância tanto sobre os fatos quanto sobre o pensamento, com os avanços de todas as áreas do 

conhecimento moderno -  Peacock fala em “matemáticos, astrônomos, químicos, moralistas,



metafísicos, historiadores, políticos e economistas políticos” -, ela logo se vê destituída de tudo, 

restando ao poeta apenas chafurdar “no lixo da ignorância dos tempos idos, remexendo as cinzas 

dos selvagens mortos”. E, mais: à diferença da pintura, diz Peacock, que “precisa de repetição e 

multiplicação para poder se difundir entre a sociedade”21, a produção de novos poemas seria não 

apenas dispensável, como ainda um desperdício, por roubar a atenção dos muitos bons poemas já 

compostos, em outras épocas, “muito superiores em todas as características poéticas às 

reconstruções artificiais dos ascetas mórbidos desses tempos antipoéticos”. Com efeito, o poeta da 

idade de bronze é uma espécie em extinção, refugiando-se cada vez mais na ignorância que é o seu 

hábitat natural devastado pelo progresso intelectual. O ensaio conclui profetizando a consequência 

lógica dessa situação descrita: se a poesia é o “chocalho mental” de uma sociedade em sua infancia, 

há de chegar o dia em que o progresso fará com que ela seja não apenas irrelevante, como lhe 

parecia então, mas impensável, conforme perde seu público, também mantido cativo apenas por 

virtude da ignorância, cuja extinção seria uma questão de tempo. Suplantada enfim por todas as 

outras formas mais úteis do pensamento, Peacock decretava o fim da poesia. E visível como 

Peacock segue o clássico argumento contra a poesia também apontado por Lerner: “couldn’t you 

get a realjob?”

E o resultado no fim é um dos becos sem saída apontados por Steiner: o silêncio.

Como tende a ocorrer com profecias que jamais se cumpriram, é fácil debocharmos de 

Peacock hoje -  seja de forma triunfal, como testamento do “caráter imortal” da arte poética e sua 

capacidade de resistência, seja com um lamento pelo seu otimismo ao lembramos as conversas de 

bar interrompidas por poetas urbanos que perguntam se “você gosta de poesia?” e não hesitam em 

pichar trocadilhos piegas em latas de lixo. No entanto, seu ensaio retém algum interesse, sobretudo 

pelas coisas que diz sem que Peacock se desse conta, o que é a definição clássica de ironia. De fato, 

o poeta não terá mais espaço, mas será justamente isso que alimentará a poesia como forma de 

resistência. Ser um semibárbaro numa comunidade civilizada não é uma ofensa, mas uma bandeira 

a ser levantada: “I too am not a bit tamed, I too am untranslatable, / 1 sound my barbaric yawp over 

the roofs of the world”, diria a Song ofM yself de Whitman, trinta e cinco anos depois. Baudelaire, 

contemporâneo de Whitman, nascido um ano após a publicação de “As quatro idades da poesia”, e 

que deu expressão também, ainda que muito distinta, à sua própria experiência da modernidade, 

igualmente trataria dessa perda de espaço -  seus exemplos mais famosos sendo o poema “Albatroz” 

e o poema em prosa “A perda da auréola”. Nesse cisma entre o poeta moderno e a comunidade ao 

seu redor, no que ele encontra a língua comum e a enxerga como sórdida de mentiras, não é

21 Pensamos em Benjamin outra vez, com seu “A obra de arte na era da reprodução mecânica”, que terá um papel 
crucial neste estudo no começo do capítulo 3.



absurdo, portanto, que sua reação seja de recusa. Essa visão seria cristalizada no século seguinte 

com a declaração de Leminski de que a poesia é um “inutensílio”: sua função, sua virtude, é 

justamente a de não servir para nada num mundo cada vez mais mecânico e dominado pela urgência 

da utilidade (Tezza, 2003, p. 69). De certa forma, Peacock não estava enganado: a poesia, como ele 

a conhecia, estava prestes a ter fim. O que virá depois será uma outra coisa, essa poesia hostil e 

difícil, como Steiner a descreve, que se debate contra a linguagem, e que talvez sequer fosse 

reconhecível como poesia para o autor das “Quatro Idades” -  assim como ele muito provavelmente 

não reconheceria como música o atonalismo e a dodecafonia de Schoenberg, compositor que nasce 

a menos de uma década após sua morte. E um mérito de seu ensaio ter diagnosticado esse momento, 

de um ponto de ruptura entre a poesia confortável com a linguagem e a poesia por vir para a qual a 

linguagem é uma prisão, enquanto o momento acontecia e se desdobrava, ainda que o tenha feito a 

partir da perspectiva oposta no tocante aos valores.

Assim podemos ver como esses temas se relacionam: a crise da relação do poeta com a 

linguagem não é apenas casual, pontual e idiossincrática, beirando a patologia, como pode parecer 

ao lermos um texto como a A Carta de Lorde Chandos, mas se associa à perda de espaço do poeta 

na sociedade, à erosão de sentimentos de comunidade (ou à erosão da mera possibilidade de um 

sentimento comunitário) que se intensifica com o avanço de uma modernidade que não teria 

objeções em extingui-lo como extinguiu a tantos outros ofícios tradicionais. A linguagem comum, 

que é a linguagem de uma classe média vista como medíocre, amplificada pelos meios de 

comunicação, não é mais o mesmo vernáculo do imaginário individual, e qualquer coisa que seja 

dita através dela soará insincera e pré-fabricada. E através das violações da linguagem, portanto, 

que o poeta reagirá a esse estado de coisas, recusando-se a se comunicar. Para o poeta, ver a 

linguagem como inimiga, como uma coisa falha e na qual não se pode confiar -  independente do 

quanto isso possa ser ou não verdade -  é útil tanto ética quanto esteticamente, por alimentar sua 

produção ao mesmo tempo em que lhe oferece uma razão de ser; mas, para o público em geral, 

ainda mais o público não leitor de poesia (o que é a mesma coisa que dizer “público em geral”) tudo 

que essa postura pode oferecer é niilismo e desespero. Que essa visão tenha sido incorporada por 

boa parte da sociedade, porém, a ponto de se tornar ela mesma um clichê hoje, é, como já 

afirmamos, o que é o ponto mais surpreendente, pois indica que talvez haja algo por trás dessa 

noção que diga respeito não apenas aos poetas e que se insinue como parte da experiência da 

modernidade22.

Assim sendo, se vemos surgir no século XIX um tipo de poesia baseada numa postura diante 

da linguagem que a enxerga com hostilidade e desconfiança e que se torna a forma predominante de

22 Comparações com a ideia da morte de Deus são, é claro, muito adequadas também.



se produzir a poesia relevante do século seguinte, convém, portanto, conferirmos os autores que 

foram os pioneiros em fazer esse diagnóstico e que contribuíram para o refinamento dessa visão. 

Aos nomes citados por Steiner, de Mallarmé e Rimbaud, somamos o de Shelley, algumas décadas 

antes, e o do filósofo Friedrich Nietzsche, que tem algumas coisas pertinentes a dizer sobre a 

linguagem num ensaio de começo de carreira chamado “Sobre a verdade e a mentira no sentido 

extramoral”. Na sequência, passamos para a contemporaneidade, para a análise de uma seleção de 

referênciasaonossoobjeto de estudofeitaspelojornalismo e pela cultura pop, que, assim como a 

epígrafe deste capítulo e o exemplo selecionado para abri-lo, ilustram que essa discussão vai muito 

além dos meios poéticos e acadêmicos.

3. O crepúsculo da linguagem, ou: rejeitando a dádiva de Prometeu

We get itpoets: things are like other things

Mike Ginn (no Twitter)

A presença do fantasma de Percy Bysshe Shelley (1792-1822), desde o comentário de 

Wilson até sua relação com Peacock, ronda a nossa discussão até o momento. Steiner, que diz, 

talvez não sem algum orgulho por sua própria erudição, intelectualidade e capacidade de clareza de 

leitura, que não há qualquer dificuldade em Shakespeare ou em Browning, não daria o braço a 

torcer ao dizer que Shelley é um autor difícil. De fato, ele não é tão difícil quanto Mallarmé ou 

Rimbaud, que marcam com maior distinção sua separação entre poeta clássico e poeta moderno, 

mas o primeiríssimo grande poema de sua fase madurajá serviu para deixar a crítica perplexa.

Josiah Conder23 (1789-1855) foi editor e resenhista para a revista literária inglesa The 

Eclectic Review, bem como também outros periódicos como The Patriot, um jornal de teor 

abolicionista e não-conformista. Assim sendo, Conder não era nenhum reacionário, mas sua crítica a 

Alastor: or, The Spirit o f Solitude, que Shelley havia publicado em 1816, volume contendo o longo 

poema “Alastor” e alguns outros poemas menores, faz alguns comentários severos. Após citar um 

trecho do prefácio do próprio Shelley, ele diz: “We fear that not even this commentary will enable 

ordinary readers to decipher the impact of the greater part of Mr. Shelley’s allegory. All is wild and 

specious, untangible and incoherent as a dream. We should be utterly at a loss to convey any distinct 

idea of the plan or purpose of the poem” (Conder, 1816, p. 391), uma comparação com a (falta de) 

lógica onírica que explicita as origens do surrealismo no século XX já no romantismo do XIX.

23 Seu sobrenome por vezes é grafado também “Condor”.



Incapaz de se engajar com o poema em si, Conder trata de moralizá-lo, tratando do modo como o 

poema, que narra a história de um poeta que percorre terras reais e imaginárias atrás de um objetivo 

desconhecido e tem uma vida e uma morte sem sentido, demonstra a “completa inutilidade da 

imaginação” quando empregada sem disciplina e para propósitos egoístas, desprovidos de moral.

A resenha do The Monthly Review publicada no mesmo mês é igualmente divertida pela 

perplexidade do pobre resenhista, que admite sua ignorância:

We must candidly own that these poems are beyond our comprehension; and we did not 
obtain a clue to their sublime obscurity, till an address to Mr. Wordsworth explained in what 
school the author had formed his taste. We perceive, through the “darkness visible” in 
which Mr. Shelley veils his subject, some beautiful imagery and poetical expressions; but 
he appears to be a poet “whose eye, in a fine phrenzy rolling,” seeks only such objects as 
are “above this visible diurnal sphere”; and therefore we entreat him, for the sake of his 
reviewers as well of his other readers (if he has any), to subjoin to his next publication an 
ordo, a glossary, and copious notes, illustrative of his allusions and explanatory of his 
meaning.
(Reiman, 1972, p. 697)

A menção a Wordsworth é significativa -  um dos outros poemas contidos em Alastor é um 

soneto dedicado ao “poeta da natureza”, que o recrimina pelo conservadorismo de sua fase tardia -, 

porque nos permite entender que Wordsworth também foi tido, em algum grau, como um autor de 

uma “obscuridade sublime”, cujo estilo foi uma influência para a poesia difícil de Shelley.

Por fim, citamos uma última resenha, desta vez de um poema de sua fase mais tardia, 

Prometeu Desacorrentado {Prometheus Unbound). O longo poema de forma dramática foi 

publicado em 1820, e a resenha apareceu na Quarterly Review de outubro de 1821, assinada por 

William Sidney Walker. O texto é longo e cita extensamente trechos do poema para ridicularizá-lo, 

mas basta um olhar sobre o parágrafo de abertura para termos uma ideia do quão profundamente 

desorientado se via o resenhista:

A great lawyer of the present day is said to boast of practising three different modes of 
writing; one which any body can read; another which only himself can read; and a third, 
which neither he nor any body else can read. So Mr. Shelley may plume himself upon 
writing in three different styles: one which can be generally understood; another which can 
be understood only by the author; and a third which is absolutely and intrinsically 
unintelligible. Whatever his command may be of the first and second of these styles, this 
volume is a most satisfactory testimonial ofhis proficiency in the last. (...) The predominant 
characteristic ofMr. Shelley’s poetry, however, is its frequent and total want of meaning. 
(WalkerinReiman, 1972, p. 780)

Walker comenta a sonoridade do poema, que ele ora elogia pela escolha de palavras que 

remetem a coisas altivas, ora condena como antimusical e obscena, louvando suas impressões 

imagéticas e o sentimento de que há ali certa beleza ambígua, capaz de criar um sentimento 

inconstante de satisfação. Mas ele não consegue superar o que lhe parece ser uma completa falta de 

sentido, que vem numa variedade de sabores:



The want of meaning in Mr. Shelley’s poetry takes different shapes. Sometimes it is 
impossible to attach any signification to his words; sometimes they hover on the verge 
between meaning and no meaning, so that a meaning may be obscurely conjectured by the 
reader, though none is expressed by the writer; and sometimes they convey ideas, which, 
taken separately, are sufficiently clear, but, when connected, are altogether incongruous. 
(ibid., p. 781)

E impossível não encontrarmos ecos aqui com os comentários de Steiner, e não podemos 

descartar a possibilidade da influência da poesia shelleyana sobre os primeiros poetas considerados 

realmente difíceis de que o teórico trata. Os tipos de dificuldade elencados por Walker talvez não 

sejam o que nós hoje encontraríamos, pelo menos não em Shelley, mas apontam para estratégias 

possíveis exploradas por poetas subsequentes, como a sugestão, que é típica da poesia simbolista, e 

a fragmentação modernista.

A leitura de Yeats, quase um século depois, foi mais generosa para com o poema, mas, como 

fica claro, esse sentimento não era unânime:

I have re-read Prometheus Unbound, which I had hoped my fellow-students would have 
studied as a sacred book, and it seems to me to have an even more certain place than I had 
thought among the sacred books of the world. I remember going to a learned scholar to ask 
about its deep meanings, which I felt more than understood, and his telling me that it was 
Godwin’s Political Justice put into rhyme, and that Shelley was a crude revolutionist, and 
believed that the overturning of kings and priests would regenerate mankind. I quoted the 
lines which tell how the halcyons ceased to prey on fish, and how poisonous leaves became 
good for food, to show that he foresaw more than political regeneration, but was too timid 
to push the argument.
(Yeats, 1900)

Voltaremos a tratar do Prometeu de Shelley num instante. Podemos encontrar ainda um

último exemplo, em se tratando de modernistas, também em Eliot, que em alguns ensaios

demonstra uma relação dúbia para com Shelley, tem um comentário interessante sobre um outro 

poema, “To a Skylark”. Diz ele que, em certo momento, “pela primeira vez existe o som sem 

sentido” (Wilson, 1996, p. 135).

Acredito que tenha ficado evidente que, pelo menos para seus contemporâneos, havia sim 

um grau de dificuldade na poesia shelleyana, no sentido de que trata Steiner, uma dificuldade que 

não pode ser elucidada pela paráfrase, nem por uma consulta a dicionários e enciclopédias, que 

forma um poema em que a comunicação é inessencial.

Talvez não por acaso, os sentimentos de desconfiança em relação à linguagem de que fala 

Steiner já foram exprimidos por Shelley em duas ocasiões pelo menos, em sua obra ensaística. 

Primeiramente, num ensaio inacabado chamado Speculations on Metaphysics, em que o poeta se 

determina a filosofar sobre o funcionamento da mente e os erros dos metafísicos, encontramos o

seguinte parágrafo:



We do not attend sufficiently to what passes within ourselves. We combine words,
combined a thousand times before. In our minds we assume entire opinions; and in the
expression of those opinions, entire phrases, when we would philosophize. Our whole style 
of expression and sentiment is infected with the tritest plagiarisms. Our words are dead, our 
thoughts are cold and borrowed.
(Shelley, 1840,p. 191)

Ei-la: a linguagem calcificada e sórdida de mentiras, de que fala Steiner. A lógica é simples: 

nossas palavras, para Shelley, estão mortas pela sua repetição, que forma as mesmas expressões, os 

mesmos plágios banais que infectam o estilo. Assim, se a linguagem tende a cair nos lugares-

comuns, também o pensamento seguirá por esse caminho, condenado a seguir “os mesmos sem

roteiro tristes périplos”, para citarmos Drummond. Na medida em que os nossos pensamentos não 

são nossos, a linguagem comum é uma ameaça à autenticidade do “eu”.

Shelley retomaria o assunto mais tarde na sua Defesa da Poesia, encontrando a salvação no 

trabalho dos poetas. O argumento segue pelo seguinte viés: o canto, a dança e as artes miméticas 

são naturais ao ser humano, que as pratica desde a “juventude do mundo”. Em cada uma dessas 

artes há uma certa ordem ou ritmo que em cada indivíduo gera um “prazer mais puro” do que as 

outras, que é o que se chama de “gosto”. Criar essa aproximação ao belo que existe em sua forma 

maximizada na “juventude do mundo”, i.e. na arte primitiva, mas que depois se perde em suas 

gradações, é, para Shelley, a principal faculdade do poeta:

Those in whom it exists in excess are poets, in the most universal sense of the word; and 
the pleasure resulting from the manner in which they express the influence of society or 
nature upon their own minds, communicates itself to others, and gathers a sort of 
reduplication from that community. Their language is vitally metaphorical; that is, it marks 
the before unapprehended relations of things and perpetuates their apprehension, until the 
words which represent them, become, through time, signs for portions or classes of 
thoughts instead of pictures of integral thoughts; and then if no new poets should arise to 
create afresh the associations which have been thus disorganized, language will be dead to 
all the nobler purposes of human intercourse.
(Shelley, 1840, p. 28)

Para Shelley, portanto, os poetas criam a linguagem através da criação de metáforas, o que 

nos remete ao pensamento de Octavio Paz. E, como o poeta deixa claro em Prometeu, é a 

linguagem que cria o pensamento: “He [Prometheus] gave man speech, and speech created thought” 

(11.4 v. 73).

Podemos ilustrar a lógica de Shelley com um exemplo mais concreto: a palavra “galáxia” 

hoje é um termo comum, usado na astronomia para se referir a grupos imensos de bilhões de 

estrelas e seus sistemas. Seu uso adjetivado também é comum, “galático”, sobretudo na ficção 

científica de exploração espacial, e é raro que em seus usos comuns um cientista seja levado a 

relacionar as palavras desse campo semântico, que remete a estrelas e foguetes, às características do

leite. A palavra originalmente, no entanto, se referia à Via Láctea, outro termo obviamente ligado a



leite que descreve a galáxia na qual o Sistema Solar está inserido. Logo, a primeira pessoa a ter 

concebido a ideia de olhar para aquela faixa luminosa do céu noturno (quando ela ainda podia ser 

vista tranquilamente sem a nossa atual poluição luminosa) e chamá-la de galaxías (yaka^íaç), do 

grego gála, com o sentido de “leite”, teria sido um poeta para Shelley, tanto quanto foi Homero ao 

descrever o mar como sendo oinops, “cor de vinho”. E na medida em que existe uma relação entre 

poesia, mito e linguagem, isso se reflete no mito grego de que a Via Láctea teria sido formada pelo 

leite derramado da deusa Hera. O poeta cria uma imagem, através de sua imaginação que apreende 

e transforma o mundo exterior, e essa imagem é perpetuada, até ser desgastada e fragmentada pelo 

uso prosaico... que virá a precisar do poeta de novo para capturar essa sensação primordial de 

maravilhamento que se perde com o uso (“they should’ve sent a poet”).

Daí a necessidade de que novos poetas surjam. Seu papel é o de criar novas associações a 

fim de retardar esse processo de desgaste, reorganizando o que foi perdido. Logo, se não surgirem 

novos poetas, essa degeneração natural seguirá desimpedida, e o resultado será que a “linguagem 

estará morta para todos os propósitos mais nobres do intercurso humano”. Se voltarmos para a 

citação de Transtrómer acima, veremos que há uma estranha consonância, como se os principais 

pontos dessa mensagem tivessem se mantido intactos nos mais de cem anos que separam os dois 

poetas: 1) a ideia de que a poesia cria associações; 2) a ideia de que essa criação de associações é 

importante para manter a vitalidade da linguagem; e 3 ) a  ideia de que apenas a poesia pode dar 

conta do que é de fato “importante” ou “nobre” na experiência da vida humana (que também é o 

argumento proposto por Ionesco).

Essa mesma linha de pensamento seria seguida ainda, surpreendentemente, por Friedrich 

Nietzsche (1844-1900).

Em 1872, mesmo ano em que publica A origem da tragédia, Nietzsche fez algumas 

anotações que o levariam a compor o breve ensaio Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen 

Sinne (“Sobre verdade e mentira no sentido extramoral”). Ditado a seu amigo K. von Gersdorff em 

junho de 1873, o texto, no entanto, só foi publicado muito mais tarde, em 1896, pela irmã de 

Nietzsche. Um dos trechos mais famosos do ensaio pondera o seguinte:

O que é, pois, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, 
numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, 
transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, parecem a um povo 
consolidadas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões das quais se esqueceu que 
elas assim o são, metáforas que se tomaram desgastadas e sem força sensível, moedas que 
perderam seu troquei e agora são levadas em conta apenas como metal, e não mais como 
moedas.
(Nietzsche, 2008, p. 36, tradução de Fernando de Moraes Barros)



De novo, os mesmos pontos: a linguagem é metafórica, mas as metáforas se desgastaram e 

continuam se desgastando. As ilusões de que há uma verdade são as únicas coisas que nos mantêm 

distantes desse abismo da falta de sentido. Uma vez desfeitas, podemos ver que não há chão mais, 

não há nada para ancorar qualquer ideia de verdade, porque toda verdade depende da linguagem, 

que não se constrói sobre nada de concreto.

Por motivos de afinidade, esse texto passou a receber bastante atenção acadêmica nos 

círculos ligados às escolas de desconstrução norte-americana e brasileira, e assim mesmo uma 

pesquisa rápida por comentadores desse texto nos levará aos nomes de Derrida, Paul de Man e 

Spivak. Entendemos, porém, que “Verdade e mentira” é um texto marginal na obra de Nietzsche e, 

se concordarmos com Clark que Nietzsche veio a rejeitar essas doutrinas em sua obra posterior, 

devemos aceitar que ele não é exatamente representativo de sua filosofia ou de sua teoria linguística 

mais maduras (Clark, 1990, p. 65).

No final da década de 1860 e na de 1870, ojovem Nietzsche ainda se via travando um tipo 

de guerra filosófica contra suas influências, Kant e Schopenhauer, que o levaram ao momento de 

autocrítica, em A origem da tragédia, em que lamenta não ter desenvolvido uma linguagem própria 

e ter se mantido refém da terminologia kantiana e schopenhaueriana mesmo enquanto tratava de 

assuntos opostos ao “espírito” e “gosto” de ambos os filósofos. Simultaneamente, ele ainda era um 

filólogo com ressalvas quanto à filologia e um wagneriano que também tinha lá suas críticas, ainda 

não reveladas, a Wagner. Para Crawford (1988, pp. 13, 15), a teoria linguística de Nietzsche foi 

formada a princípio por essas influências, às quais se somam ainda, posteriormente, as de Karl 

Hartmann, Friedrich Lange e Gustav Gerber.

Outros textos dignos de menção escritos pelo filósofo nessa época são “Zu Schopenhauer” 

(“Sobre Schopenhauer”), de 1867/8 e o fragmento “Vom Ursprung der Sprache” (“Sobre as origens 

da linguagem”), de 1869/70. Para Ridley (2007, p. 23), na medida em que o autor compreende o 

ensaio24, “Verdade e mentira” estabelece uma relação de continuidade com “Sobre Schopenhauer”, 

ao afirmar a impossibilidade de se ter acesso direto ao mundo numenal, o mundo das coisas-em-si. 

Mas “Verdade e mentira” dá um passo a mais e postula, ainda que de um modo inconclusivo, a 

possibilidade de um meio de caminho entre o númeno e o fenômeno.

O modelo de Nietzsche forma o seguinte diagrama: coisa-em-si ^  estímulo nervoso 

(primeira imagem) ^  som/palavra (segunda imagem) ^  conceito (terceira imagem). Como 

comenta Crawford (1988, p. 208 e ss.), Nietzsche se aproxima muito do modelo de Gerber, com a 

diferença que a primeira imagem de Gerber ocorre apenas na transformação do estímulo em som,

24 Num momento de humildade estranho à leitura filosófica, o autor confessa a dificuldade em entender o ensaio, que 
ele descreve como “horrivelmente confuso”.



enquanto para Nietzsche essa imagem que dá origem ao processo metafórico já se encontra, de 

alguma forma, no momento do estímulo nervoso. Mas por que é que o processo metafórico 

necessariamente leva à produção de falsidades?

Clark explica: a metáfora precisa ser falsa num sentido lógico (Clark, 1990, p. 77). O 

exemplo que a autora dá é o da expressão burned up. O sentido literal de burn é queimar, fazer algo 

pegar fogo. Se eu digo, como Dr. Fausto ao final de sua tragédia, “Fll burn my books”, pressupõe- 

se que eu vou de fato pegar álcool ou outro combustível, fósforos e fazer uma fogueira com meus 

livros. Mas um enunciado como “he was burned up” é ambíguo, porque, se for literalmente 

verdade, então ocorreu uma cena horrenda em que um homem foi queimado vivo. Se eu presumo 

isso e depois vejo o homem andando por aí intacto, então sou levado a pressupor que esse 

enunciado era mentiroso ou que ele foi dito em outro sentido que não o literal: “he was burned up” 

é uma forma de dizer que a pessoa estava inflamada de raiva, portanto. A raiz dessa metáfora é 

presumivelmente a semelhança entre a emoção da raiva no espírito da pessoa furiosa e a imagem do 

fogo, bem como outras sensações que acompanham o sentimento, como um aumento da 

temperatura do corpo ou o rubor na face, e assim por diante. Porém, como Clark aponta, citando 

Davidson, essa é uma metáfora morta, porque não mais instiga a imaginação pela sua estranheza, 

não nos faz mais imaginar a pessoa com fogo nos olhos ou fumaça saindo das orelhas. A expressão 

se tomou convencional, de modo que a primeira leitura ao pé da letra que pressupõe que o homem 

foi queimado vivo nunca será feita, pelo menos não na maioria dos contextos que não, por exemplo, 

ao discutir um acidente de carro ou a Santa Inquisição. Ao dizer “he was burned up” somos voltados 

ao seu sentido metafórico de tal forma que ele se torna o seu novo sentido literal, conforme ambos 

são colapsados em um só.

Num outro aspecto, a metáfora é falsa porque é uma radicalização de um símile: “eu estou 

queimando (de raiva)” é comparável a “é como se eu estivesse queimando (de raiva)”. A omissão do 

“é como se...”, porém, transforma a relação ao criar uma identificação onde antes havia semelhança. 

O mesmo, processo, porém, como aponta Clark, acontece com a linguagem em seu sentido literal, 

haja vista que os nomes, exceto nomes próprios, nunca se referem a uma só coisa única e individual, 

mas a categorias de coisas. Diz Nietzsche, enquanto parece ironizar o conceito de ideal platônico:

Tão certo como uma folha nunca é totalmente igual a uma outra, é certo ainda que o 
conceito de folha é formado por meio de uma arbitrária abstração dessas diferenças 
individuais, por um esquecer-se do diferenciável, despertando então a representação, como 
se na natureza, além das folhas, houvesse algo que fosse “folha”, tal como uma forma 
primordial de acordo com a qual toda as folhas fossem tecidas, desenhadas, contornadas, 
coloridas, encrespadas e pintadas, mas por mãos ineptas, de sorte que nenhum exemplar 
resultasse correto e confiável como cópia autêntica da forma primordial.
(Nietzsche, 2008, p. 35)



Se duas folhas nunca são iguais, mas o conceito de folha deriva de alguma característica 

nebulosa que permite que tanto a folha da figueira quanto a folha da bananeira, por exemplo, sejam 

abrangidas pelo nome “folha”, então está em operação o mesmo processo misterioso da mente 

humana que identifica e abstrai semelhanças entre as coisas, como ocorre na metáfora. E tanto mais 

ele é misterioso, quanto, como Nietzsche lamenta e como Benjamin também aponta (no tocante às 

diferenças entre o que a princípio são sinônimos como as palavras alemã e francesa para “pão”, 

Brot e pain), as línguas traçam os limites de similaridade de formas diferentes (ibid., pp. 35 e ss., 

Benjamin, 2008, p. 72).

No tocante à necessidade de redução das coisas individuais para caberem na linguagem, o 

“esquecer-se do diferenciável”, Shelley em sua poesia sentiu esse problema dentro da esfera da 

experiência individual. Daí que ele, por exemplo, afirme num poema como “One word is too often 

profaned”, que “I can give not what men call love”, porque a abstração do amor não está alinhada 

aos seus sentimentos mais íntimos25.

Mais grave ainda, no entanto, é a desumanização promovida pelos sistemas de organização 

política, que necessariamente se baseiam na linguagem. Esse drama da significação se encontra no 

cerne do seu poema dramático The Cenci, baseado na história real da família Cenci. Nele, a heroína 

da peça, Beatrice, após ser estuprada pelo pai, um aristocrata que comete inúmeros crimes com 

impunidade, termina por matá-lo e é presa, julgada e condenada à morte. A análise de Stewart 

Curran identifica o ponto crucial nesse problema do ato de dar nomes, na medida em que, segundo 

ele, “nomear é substituir um ato único com uma ideia dele, com uma representação abstrata que 

distorce e necessariamente destrói” (Curran in Reiman & Fraistat, 2007, p. 603). Daí que Beatrice 

não consegue falar do que lhe ocorreu: “If I could find a word that might make known / The crime 

of my destroyer”, ela lamenta no começo do terceiro ato. E, quando interrogada, “What are the 

words which you would have me speak? / 1, who can feign no image in my mind / Of that which has 

transformed me”. Por fim, para Curran, ela acaba sendo vítima desse sistema de significação, na 

medida em que a sua figura humana, imensamente complexa, é reduzida à figura abstrata de ré e 

culpada, que pode ser eliminada sem maiores complicações. Steiner, que afirma que “a malignidade 

da política repousa nessa separação entre o indivíduo humano de a causa abstrata da necessidade 

estratégica” (Steiner, 1961, p. 61), parece também concordar com essa visão sobre a relação entre as 

deficiências da linguagem e as deficiências dajustiça e da política.

Mas esses problemas listados são apenas problemas referentes ao processo. Se fosse possível 

chegar ao nome verdadeiro das coisas pelo viés da intuição, talvez divinamente inspirada, então ele 

estaria resolvido -  uma pressuposição sobre a linguagem feita por muitos pensadores europeus

25 Este poema será analisado a fundo na primeira seção do capítulo 4.



desde a Renascença, como veremos no capítulo seguinte, que atribuíram essa origem intuitiva 

primordial ao idioma hebraico. O grande motivo pelo qual, para o jovem Nietzsche, ainda muito 

influenciado por Schopenhauer, a linguagem nunca poderia chegar à verdade repousa nesse 

pequeno intervalo, que se toma um abismo, entre a coisa-em-si e sua primeira imagem. Porque a 

linguagem deriva desta primeira metáfora e não da coisa-em-si, então toda a linguagem só é capaz 

de falar de si própria.

Estamos muitopós-modernos hoje, não?

Assim Clark resume esse modelo:

We can sum up Nietzsche’s argument for both the metaphorical character of language and 
the illusory character of truth in the following steps. First, Schopenhauer’s representational 
theory of perception: we do not perceive extramental things, but only representations 
constructed by the human imagination from nerve stimuli. Second, the inference that we 
cannot talk about extramental things, but only about our representations of them. Third, the 
inference that since we cannot therefore say anything about -what such things are, our 
linguistic expressions certainly cannot correspond to what they are in themselves.
(Clark, 1990, p. 83)

Mas é claro que há um problema nisso.

Nietzsche fala do caso do camelo: se criamos uma categoria de seres chamados “mamíferos” 

na qual entra o camelo, ao encontrarmos um camelo podemos dizer “eis um mamífero”, mas não 

haveria qualquer valor de verdade real e não antropomórfica nisso -  é como se encontrássemos algo 

que nós próprios tivéssemos enterrado (Nietzsche, 2008, p. 39). O que o jovem Nietzsche parece 

esquecer, porém, é que as palavras formam, dentro da própria linguagem, sistemas criados pelas 

suas redes de significado que surgem dentro da cultura humana, que permitem criar modelos da 

realidade -  modelos estes que, ao serem empregados, são capazes de afetar a realidade material. Se 

eu aponto para um béquer com ácido clorídrico e digo “eis um ácido”, ou aponto para um béquer 

com soda cáustica e digo “eis uma base”, temos uma situação igual à do camelo descrita por 

Nietzsche, verdades que por si próprias pouco significam. Mas, ao misturarmos o ácido e a base 

ambos terminam neutralizados, e o resultado é água e sal de cozinha. Tais descrições não são 

meramente linguísticas, como qualquer um que já tenha derrubado Diabo Verde sem querer na 

própria mão pode constatar. Mesmo presumindo que haja um mundo numenal das coisas-em-si que 

nos é inacessível, ainda assim é possível interagir com esse mundo através de modelos da realidade 

construídos linguisticamente, que agem como uma forma de mapa. Se o que percebemos desse 

mundo é congruente ou não com sua “essência” e se há ou não um maligno gênio cartesiano 

constantemente turvando todas as nossas percepções, isso é irrelevante.

O próprio Nietzsche parece ter se dado conta desse problema, porque, em livros posteriores, 

como Humano, Demasiadamente Humano (1878) e A Gaia Ciência (1882), o filósofo viria a



rejeitar a noção da coisa-em-si, como relata Clark, desviando-se do caminho do neokantismo para

cultivar os conceitos de sua obra madura. Considerando, porém, que a nossa atenção no momento

está voltada ao ensaio Sobre a 'verdade e a mentira e que os caminhos pelos quais o pensamento de

Nietzsche seguiu são bastante complexos, não vamos nos deter mais longamente sobre o assunto.

O que é importante para nossa discussão é que essa visão da relação entre a linguagem e o 

mundo serve aqui para ancorar uma distinção entre cientistas e artistas, apontando para uma 

possível primazia destes sobre aqueles, com base na proximidade com a “fonte” da linguagem. O 

cientista trabalha com a linguagem de forma lógica e abstrata, a partir do último nível, o dos 

conceitos, enquanto o artista é intuitivo, o que o aproxima do que seriam as origens metafóricas da 

linguagem. Na medida também em que uma aproximação com A origem da tragédia é possível, 

haja vista que a obra foi publicada apenas um ano antes de “Sobre a verdade e a mentira” ser 

escrito, o cientista é apolíneo, enquanto o artista é dionisíaco, o que reforça a primazia deste sobre 

aquele, na medida em que Nietzsche favorece fortemente o impulso vitalista e criativo do dionisíaco 

mais do que as manias regulamentadoras do apolíneo26. Como afirma Nietzsche na conclusão de seu 

ensaio:

Onde o homem intuitivo, tal como na antiga Grécia, alguma vez manipula suas armas mais 
violentamente e mais vitoriosamente do que seu oponente, então, sob circunstâncias 
favoráveis, pode tomar forma uma cultura e fundar-se o domínio da arte sobre a vida; 
aquela dissimulação, aquele repúdio à indigência, aquele brilho das intuições metafóricas e, 
em linhas gerais, aquela imediatez do engano seguem todas as manifestações de tal vida. 
Nem a casa, nem a maneira de andar, nem a vestimenta, nem ajarra de argila evidenciam 
que foi a necessidade que os inventou; tudo se passa como se em todos eles devesse ser 
declarada uma felicidade sublime e um olímpico desanuviamento, bem como uma espécie 
de jogo com a seriedade. Enquanto o homem conduzido por conceitos e abstrações apenas 
rechaça, por meio destes, a infelicidade, sem granjear para si mesmo uma felicidade a partir 
das abstrações, enquanto ele se esforça ao máximo para libertar-se da dor, o homem 
intuitivo, situado no interior de uma cultura, já  colhe de suas intuições, além da defesa 
contra tudo que é mal, uma iluminação contínua e caudalosa, júbilo, redenção.
(Nietzsche, 2008, pp. 49-50)

“O domínio da arte sobre a vida”, tal a recompensa de uma cultura em que o artista, o 

homem intuitivo, predomina, de modo que mesmo os objetos de uso comum parecem artísticos, 

mascarando a origem prosaica na necessidade. Nietzsche é ambíguo em sua descrição, -  conforme 

prossegue, por exemplo, ele fala que esse homem raramente sofre, mas quando sofre é incapaz de 

aprender com seu sofrimento -  porém, considerando o contraste com a vida infeliz e ressentida do

26 Em termos da mitologia de Blake, para traçarmos a comparação romântica, o Apoio nietzschiano pode ser 
entendido como aproximável a Urizen. Porém, como Deleuze comenta (1983, p. 14), outros pares de oposição entre 
Dioniso e uma segunda figura virão a aparecer mais tarde na obra de Nietzsche, como Dioniso-Sócrates (quem 
afirma a vida x quem julga a vida) e Dioniso-Cristo (afirmação da vida, mesmo no sofrimento x negação da vida no 
sofrimento). Em sua obra anterior, A Origem da Tragédia, como lembra Clark, o filósofo chega a afirmar que é 
possível ter conhecimento das “coisas em si” apenas pela experiência dionisíaca, o que ele nega, no entanto, depois, 
afirmando a incognoscibilidade do mundo numenal (Clark, 1990, p. 90).



homem de abstrações, bem como a admiração do filósofo pela antiga Grécia, essa predileção se 

insinua.

Num outro paralelo com ojovem Nietzsche, esse mundo em que a arte predomina parece ser 

o que Shelley descreve também ao final do ato III de seu Prometeu27.

Um drama lírico em quatro atos, Prometeu Desacorrentado se pretende uma reescritura da 

peça perdida de Esquilo do mesmo nome que encerra a trilogia sobre o titã ladrão do fogo. 

Aplicando uma interpretação que já era corrente à época clássica, mas que se intensifica no período 

romântico, de que o fogo roubado por Prometeu é menos um fogo literal para cozinhar e mais o 

fogo metafórico da inteligência e da inventividade, Shelley subverte a conclusão original da 

mitologia grega para que Zeus/Júpiter, que representa todas as formas de poder, termine vencido 

pela paciência de Prometeu, que resiste em sua insubmissão, mesmo após séculos e séculos de 

tortura. No pouco enredo que há, Prometeu encontra sua esposa, a ninfa Ásia, uma das oceânides28, 

que segue numa busca por uma entidade oculta e ctônica chamada de Demogorgon29, o filho de 

Júpiter jamais concebido, destinado a destroná-lo. O mecanismo que leva à libertação de 

Demogorgon é posto em ação a partir do momento em que Prometeu conjura uma imagem 

fantasmal de Júpiter para repetir a maldição violenta que ele havia lançado contra o deus logo após 

ser aprisionado. Ao arrepender-se dessas palavras (“It doth repent me words are quick and vain / 

Grief for a while is blind, and so was mine. / 1 wish no living thing to suffer pain”), adotando a 

resistência não-violenta, Prometeu encontra uma alternativa ao jogo da dialética de poder que joga 

com Júpiter - e  no qual Júpiter, mais poderoso, triunfa, até mesmo porque, por mais que Prometeu o 

derrotasse, ele mesmo estaria fadado a se tomar um novo Júpiter. Essa renúncia acontece no 

primeiro ato, Ásia encontra e liberta Demogorgon no segundo, e Júpiter é vencido no começo do 

terceiro. A derrota de Júpiter, que se desfaz no nada, e a libertação de Prometeu resultam numa 

regeneração do mundo, trazendo uma nova era de paz e tranquilidade em que, desde o mundo 

natural até o mundo humano, todo derramamento de sangue é proibido e toda tirania é abolida. O 

quarto ato encerra o poema com uma cerimônia de canto e dança de comemoração, que se conclui 

com Demogorgon ensinando a fórmula para se restaurar o mundo outra vez caso ele sofra uma 

recaída e a tirania retome.

27 Até o final desta seção, em nossa análise do poema estaremos resumindo nosso trabalho anterior sobre Shelley em 
Scandolara (2013). Alguma repetição será infelizmente inevitável.

28 As oceânides são as ninfas filhas do titã Oceano que, em Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, compõem o coro da 
tragédia.

29 O nome deriva de um erro num manuscrito de Timeu, de Platão, onde uma confusão com o termo “demiurgo” gera 
Demogorgon. O nome é demonizado posteriormente (como se observa em Marlowe e Milton, bem como na cultura 
pop do século XX), mas em Shelley é muito provável que ele tenha escolhido a figura possivelmente pela sugestão 
da etimologia de “monstro do povo”, que o tinge também com tons políticos.



Passamos de forma muito resumida pelo sentido geral do poema, porque, do contrário, nada 

do que diremos agora ficaria minimamente compreensível. Prometeu é um poema complexo em 

muitos níveis (os resenhistas do século XIX que o digam), e parte dessa complexidade se dá porque 

ele representa uma fusão da poesia mais mítica e difícil de Shelley -  bem representada por poemas 

icônicos como “Ode ao vento oeste” e comparável ao que se vê em Blake -  com seus versos 

políticos, depois da experimentação com uma poesia engajada de teor mais popular em 1819. A 

grande preocupação do poema é o que chamamos acima de “o jogo da dialética de poder” entre 

Júpiter e Prometeu, representativo da dinâmica que mais preocupava Shelley na luta contra as 

opressões: o problema, ao se combater um sistema opressor encabeçado e representado por uma 

figura tirânica, de substitui-lo por outro sistema semelhante. Ainda estava muito fresca na memória 

dos românticos a lembrança da Revolução Francesa e tudo que ela simbolizava, desde a glória da 

vitória dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade até sua degeneração no período violento do 

Terror. E uma das questões que esse problema atravessa e que o poema se vê obrigado a explorar é a 

linguagem.

Trataremos mais adiante da relação intrínseca entre linguagem e ideologia, como Volóchinov 

bem aponta em seu Marxismo e filosofia da linguagem (1991, p. 36). Por mais que Shelley tenha 

vivido mais de cem anos antes e talvez nem mesmo soubesse o que significava “ideologia”, então 

ainda um neologismo recente, ele compreendia isso. No mundo decaído e governado por Júpiter, 

também a linguagem é um mecanismo para a perpetuação das relações de poder que sufocam as 

forças criativas do ser humano e o alienam de si mesmo. Assim essa linguagem é descrita pelo 

Espírito da Hora nos versos 149-51 do ato 3.4:

...that common, false, cold, hollow talk 
Which makes the heart deny the yes it breathes 
Yet question that unmeant hypocrisy 
With such a self-mistrust as has no name.
(Shelley, 2002, p. 288)

A imagem é desesperadora. A linguagem é comum e ordinária, falsa e oca, porque carregada 

de mentiras, e fria do mesmo modo como Shelley descreve nossos pensamentos como “frios e 

emprestados” em Speculations on metaphysics. O impulso do coração humano é guiá-lo para o 

“sim”, para a vitalidade e a afirmação da vida (o que é mais uma consonância proto-nietzschiana em 

Shelley), mas a linguagem nos conduz na direção contrária, para a negação, que é o domínio de 

Júpiter. Não por acaso, como aponta Duffy (2011, p. 182), é apenas ao rejeitar essa relação 

destrutiva com Júpiter, que nunca poderia ser vencido nesse território, e ao se entregar inteiramente 

a Ásia, a responsável pela libertação de Demogorgon, -  i.e. ao se desengajar de uma relação com a 

negação para dedicar-se à afirmação pelo amor -  que Prometeu se liberta. Essa linguagem da



negação de Júpiter, como identifica Webb (in Reiman & Fraistat, 2007, p. 698), uma vez derrotado 

o deus, se torna ignorada como os antigos monumentos dedicados a tiranos (3.4. v. 179), não 

encontrando mais eco nos corações da humanidade.

O trecho sobre a “hipocrisia involuntária” merece um comentário a mais (além de uma 

menção dentro no contexto da discussão sobre sinceridade que será feita mais adiante). Como 

explica Duffy:

As the Hellenist writing these lines surely knew, to engage in hypocrisy originally meant to 
play a role in a theatrical production. (...) Here, however, the draw toward pretense pulls the 
opposite way toward the construction of a mask that represents one as -worse than what 
Shelley trusts is our natural bent toward the “yes the heart breathes.” Shelley adroitly names 
this type of hypocrisy “unmeant” in order to suggest that it comes into play more by casual 
default than by any directorial decision. Typically, any human spirit giving in to it does no 
perform anything as vigorous as reinventing itself. Rather, it yields the ground of its being 
to the cold, false, hollow talk bearing down on it from all sides as commonly as the air we 
breathe. Such intimately internalized and endlessly replicated talk both denies a more 
vitally breathing expression of ourselves and brings on haunting questions about just this 
blanket of denial that we would vainly try to make ourselves at home in.
(Duffy, 201 l,p . 182)

Assim é que a vitalidade humana é esvaziada pelos poderes e suas manifestações na 

linguagem. Nossos gestos não são nossos, mas os gestos de atores que interpretam papéis que são 

piores do que aquilo que realmente somos. Porque somos impelidos por essa linguagem, e ela é 

inescapável, o cenário é desolador, como conclui o crítico: “This version of the prison-house of 

language paints a grim and seemingly hopeless picture”.

Mas, em contexto, essa descrição no poema se encontra no passado, e o Espírito da Hora 

fala de como era a linguagem antes da restauração cósmica promovida pela vitória de Prometeu: a 

frase completa é “None talked that common, cold...”. Na cena, o Espírito, após correr o mundo 

observando as mudanças ocorridas, relata o que viu a Prometeu e seus companheiros, para o deleite 

de todos. Vencida a fala comum e falsa, a linguagem pode finalmente ser renovada e realizar os seus 

plenos potenciais criativos, como canta a própria Terra no último ato (4, vv. 415-417):

Language is a perpetual Orphic song,
Which rules with Daedal harmony a throng
Of thoughts and forms, which else senseless and shapeless were.
(Shelley, 2002, p. 303)

“Orfica”, “dedálea”: os adjetivos aqui remetem a esses poderes encantatórios e criativos, 

como a música de Orfeu e as invenções de Dédalo, dando forma ao que é amorfo (como a 

experiência do místico como comentada anteriormente por Scholem).

O quarto ato, o mais destoante e incompreendido do poema, -  Bloom na análise inicial de 

seu livro de estreia Shelley’s mythmaking chega a descrevê-lo como um “desastre estético”, uma 

opinião, porém, da qual ele se arrependeu depois (Bloom, 1971, p. 309) -  talvez mais do que



qualquer coisa em Shelley incorpora a noção steineriana da poesia do fracasso, o poema que poderá 

vir a ser “quando a linguagem for renovada”. Porque representa a poesia de uma era pós-

regeneração da linguagem, mas, lido no momento presente do mundo decaído, nós só podemos

contemplar os destroços do poema que poderia ser. E isso é inevitável dado o projeto de Shelley.

Steiner em diversos momentos parece bastante alinhado não apenas à visão poética da 

linguagem que ele mesmo apresenta com os poetas modernos, mas também à visão pessimista em 

particular que encontramos em Shelley. O seguinte trecho, por exemplo, em A morte da tragédia, é 

particularmente significativo:

Words carry us forward toward ideological confrontations from which there is no retreat. 
This is the root tragedy of politics. Slogans, clichés, rhetorical abstractions, false antitheses 
come to possess the mind (the “Thousand Year Reich”, “Unconditional Surrender”, the 
“class war”). Political conduct is no longer spontaneous or responsive to reality. It freezes 
around a core of dead rhetoric. Instead of making politics dubious and provisional in the 
manner of Montaigne (who knew that principles are endurable only when they are 
tentative), language encloses politicians in the blindness of certainty or the illusion of 
justice. The life of the mind is narrowed or arrested by the weight of its eloquence. Instead 
of becoming masters of language, we become its servants. And that is the damnation of 
politics.
(Steiner, 1961, p. 57)

A política é trágica porque ancorada na linguagem e num tipo específico de uso da 

linguagem. Esse discurso se reduz às frases prontas de slogans, clichês30, abstrações retóricas e 

falsas antíteses que não apenas limitam a produtividade de um debate político cristalizado como, 

para Steiner, dificultam o próprio pensamento para além dele, aprisionando as possibilidades, por 

exemplo, em discussões fúteis e polarizadas entre “direita” e “esquerda”. E a linguagem da negação 

de Júpiter, e, enquanto nos mantivermos presos a ela, continuaremos na situação de Prometeu 

acorrentado e derrotado por não conseguir sair da dialética do poder. Para Shelley, o gesto de 

transição observado quando o titã abandona uma postura reativa em prol de uma postura afirmativa 

poderia ser a chave para pôr as mudanças em movimento... mas o poeta, como evidenciado pelo 

Triunfo da 'Vida, seu último poema, parece ter perdido a fé nos seus próprios métodos propostos e, 

diferente de Nietzsche, que tinha a idade de Shelley quando escreveu “Sobre a verdade e a mentira” 

e viveu o suficiente para mudar de ideia, Shelley não teve a oportunidade de levar sua visão mais 

adiante, refiná-la e chegar a uma solução mais adequada, se é que existe uma. A ética e a estética de 

sua poesia, portanto, acabam representando uma obra tentativa e inacabada, um ciclo interrompido, 

o que pode ser uma má notícia para quem procura uma resposta pronta, mas seu movimento interno 

não deixa de ser um incentivo para que nos engajemos com as angústias com as quais ele se 

ocupou.

30 Ao longo de todo o capítulo 3 trataremos melhor das discussões sobre o que é visto como os males do clichê.



Porém, o que significa na prática adotar de fato as premissas de Shelley ou do jovem 

Nietzsche sobre a linguagem, como faz Steiner?

O problema de tratarmos de uma visão pessimista sobre a linguagem tal como observada 

num poema (ainda mais um poema enigmático como Prometeu) ou nas considerações intelectuais 

de pensadores não exatamente engajados com algum tipo de mudança social é que a discussão 

muitas vezes permanece no nível da abstração ou das experiências privadas, individuais e mesmo 

místicas. Somos levados ao desespero da conclusão de que nos tomamos “servos da linguagem”, 

mas prosseguimos com nossas vidas normalmente, tal como os céticos da anedota atribuída a 

Hume, que, após se reunirem e proclamarem a veracidade da doutrina filosófica do ceticismo, ainda 

assim saíram pela porta, em vez de pelas janelas. Para observarmos um caso em que essa visão é 

adotada a sério e como parte de um programa de ação política, precisaremos recorrer a autores um 

pouco heterodoxos -  e o exemplo de que trataremos agora é o do pensamento do autor político 

anarcoprimitivista John Zerzan.

O anarcoprimitivismo, em linhas gerais, pode ser resumido como uma posição política 

radical que defende o retorno da humanidade a um estágio pré-histórico e pré-civilizatório. Apesar 

do seu extremismo, o conceito tem uma origem bastante compreensível, haja vista que é difícil 

negar o argumento biológico de que o comportamento do ser humano é melhor adaptado à vida em 

comunidades tribais pequenas e fechadas, nas quais ele viveu durante a maior parte dos seus 

aproximadamente 200.000 anos. Assim sendo, a revolução agrícola e suas consequências como o 

sedentarismo, a formação de cidades e a divisão em classes sociais podem ser vistas como um 

fenômeno recente ao qual ainda não estamos plenamente acostumados e que é motivo de muito de 

nosso sofrimento material e psíquico. A emergência desse pensamento não é uma novidade31, mas o 

movimento pendular da cultura ocidental entre romantizar e desprezar os povos considerados 

“primitivos”, ambas atitudes que fazem parte de uma mesma postura colonialista, e que são reflexos 

em negativo dos sentimentos de glorificação ou rejeição dos próprios valores ocidentais, levou a um 

retorno dessa romantização com os estudos mais aprofundados da antropologia do século XX e as 

preocupações ambientais das últimas décadas. Como comenta o sociólogo Murray Bookchin:

The corollary of antitechnologism and anticivilizationism is primitivism, an edenic 
glorification of prehistory and the desire to somehow retum to its putative innocence. 
Lifestyle anarchists like Bradford draw their inspiration from aboriginal peoples and myths 
of an edenic prehistory. Primai peoples, he says, “refused technology” — they “minimized 
the relative weight of instrumental or practical techniques and expanded the importance 
o f ... ecstatic techniques.” This was because aboriginal peoples, with their animistic beliefs,

31 O mito do bom selvagem data do século XVI, pelo menos, com as grandes navegações, e dentro do cristianismo há 
também um histórico do suigimento de sectos denominados adamitas tanto na Antiguidade quanto no final da Idade 
Média como o exterminado por Jan Zizka em 1421.



were saturated by a “love” of animal life and wilderness — for them, “animals, plants, and 
natural objects” were “persons, even kin” (CIB, p .ll).
(Bookchin, 1995, p. 36, grifos do autor)

Ainda pelo viés da rejeição à tecnologia, o terrorista Theodore Kaczynski, também 

conhecido pela alcunha de Unabomber que lhe foi conferida pela mídia, é igualmente considerado 

uma influência para alguns primitivistas como Zerzan32... o que certamente não é boa publicidade. 

Seu manifesto antitecnológico, Industrial Society and Its Future, que Kaczynski conseguiu fazer 

com que alguns grandes jornais publicassem em 199533, já começa com a afirmação de que “a 

Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana” e propõe o 

argumento de que a tecnologia “desestabilizou a sociedade” e fez com que a “vida se tornasse 

insatisfatória”. Segundo Kaczynski, o sistema industrial está “doente” e precisa ser destruído antes 

que se recupere e acabe destruindo toda a liberdade humana -  de fato, para ele a liberdade e a 

tecnologia industrial aliada à sociedade moderna são irreconciliáveis, na medida em que cada nova 

medida de controle introduzida é sempre apresentada como um gesto racional e benéfico (ou, pelo 

menos, um “mal menor”). Logo, é uma questão de tempo até que a tecnologia empregada para 

implementar essas medidas -  tecnologias midiáticas como propaganda, ou farmacêuticas como 

drogas psiquiátricas -  avance ao ponto de se tornar inescapável, assumindo “um controle completo 

sobre o comportamento humano”. E assim que Kaczynski traça essa comparação entre as 

sociedades industrial e primitiva já em seu manifesto:

Primitive INDIVIDUALS and SMALL GROUPS actually had considerable power over 
nature; or maybe it would be better to say power WITHIN nature. When primitive man 
needed food he knew how to find and prepare edible roots, how to track game and take it 
with homemade weapons. He knew how to protect himself from heat, cold, rain, dangerous 
animals, etc. But primitive man did relatively little damage to nature because the 
COLLECTIVE power of primitive society was negligible compared to the COLLECTIVE 
power of industrial society.
(Kaczynski, 1995)

Mas espere um minuto, como saímos de uma discussão sobre linguagem e viemos parar no 

Unabomber? O ponto é que, ainda que Kaczynski e os autores primitivistas defendam o retorno a 

um estágio não apenas pré-industrial como pré-histórico (a tecnologia industrial, afinal, nada mais 

seria do que a culminação do desenvolvimento da sociedade comercial sedentária), Zerzan vai além 

e defende um retorno a um estágio pré-linguístico. Seu Twilight o f the Machines começa com uma 

discussão sobre o problema da linguagem e de todos os sistemas simbólicos, que, dada a evolução 

de nosso estudo até o momento, se dá em termos que nós reconheceremos como familiares:

32 Um capítulo inteiro de seu Twilight o f the Machines, intitulado “Overman and Unabomber”, é dedicado a 
comparações entre Kaczynski... e Nietzsche. Conexões...

33 Curiosamente, foi a publicação desse manifesto que ajudou a polícia a descobrir a identidade do Unabomber e 
prendê-lo, com muito crédito dado às análises da linguística forense.



The essence of language is the symbol. Always a substitution. Always a paler re
presentation of what is at hand, what presents itself directly to us. Susanne Langer pondered 
the mysterious nature of symbols: “If the word ‘plenty’ were replaced by a succulent, real, 
ripe peach, few people could attend to the mere content of the word. The more barren and 
indifferent the symbol, the greater its semantic power. Peaches are too good to act as words; 
we’re too much interested in peaches themselves.”

For the Mumgin people of northern Australia, name giving and all other such 
linguistic extemalizations are treated as a kind of death, the loss of an original wholeness. 
This is very much to the point of what language itself accomplishes. In slightly more 
general terms, Ernest Jones proposed that “only what is repressed is symbolized; only what 
is repressed needs to be symbolized.”
(Zerzan, 2008, p. 4)

Eis a ideia de que a linguagem substitui as coisas pelos símbolos delas, símbolos estes que 

são sempre inferiores, de modo que o resultado seria um processo constante de nos alienarmos da 

experiência. Como o autor especula, “it appears likely that before the symbolic dimension took 

over, relations between people were more subtle, unmediated, and sensual” {ibid., p. 5), i.e. antes do 

desenvolvimento da linguagem deveria haver alguma forma de relacionamento entre as pessoas, 

pautada na imediatez do mundo material. Talvez seguindo pelo mesmo viés que ojovem Nietzsche 

(os caminhos que o pensamento de Zerzan trilha são obscuros, e o autor com frequência salta entre 

suas proposições sem se aprofundar nelas), Zerzan afirma que a linguagem não cria sentido, que 

nesse contexto poderíamos igualar à primeira metáfora sensorial em “Sobre a verdade e a mentira”, 

mas o confina e o distorce {ibid., p. 8). Dar um nome, como lamenta muito da poesia de Shelley, é 

matar a coisa, em toda a sua riqueza existencial, e instituir em seu lugar uma sombra pálida, que

pode ser manipulada à vontade -  eo  cerne da questão, para Zerzan, é também como a linguagem é

um instrumento de controle. A gramática seria em si uma forma de controle, sistematizando o 

simbólico para que ele possa tomar posse do pensamento e estruturar o mundo. Numa afirmação 

que remete ao sapir-whorfismo34, ele diz que “the grammar of every language is a theory of 

experience, and more than that, it’s an ideology” {ibid, p. 5). Logo, na medida em que a linguagem é 

definida pela gramática (que, como ele enfatiza, não é uma escolha do falante) e a mente humana é 

vista como uma máquina movida pela gramática e pela sintaxe, as regras e limites da percepção do 

mundo acabam sendo impostas pela própria linguagem.

O resultado dessa alienação à experiência do mundo, sempre substituída pelos seus 

símbolos, e do controle promovido pelos sistemas simbólicos numa era da comunicação, é a crise 

espiritual da modernidade. Zerzan, no entanto, não é um poeta em busca de uma justificativa para 

sua função, nem mesmo um grande entusiasta pelas artes, logo a solução não é encontrada na 

poesia, nem no misticismo ou na religião -  o que seria apenas substituir símbolos por mais símbolos

34 Discutiremos mais a fundo o problema da hipótese Sapir-Whorf no capítulo 2, seção 5.



mas na abolição completa da linguagem e de todo sistema simbólico. Daí que o capítulo sobre o 

tema se conclua, não por acaso, com uma alusão a Steiner:

George Steiner has announced a “core tiredness” as the climate of spirit today. The weight 
of language and the symbolic has brought this fatigue; the “shadows lengthen” and there is 
“valediction in the air.” A farewell is indeed appropriate. Growing illiteracy, cheapened 
channels of the symbolic (e.g. email)... a tattered dimension. The Tower of Babel, now built 
into cyberspace, has never been taller—but quite possibly never so weakly supported. 
Easier to bring down?
(ibid., p. 10)

A proposta parece um tipo de redução ao absurdo do que viemos tratando até o momento, 

levando as premissas da visão mais pessimista da linguagem às suas últimas consequências, que são 

muito difíceis de se levar a sério. Representando um dos problemas mais criticados no 

anarcoprimitivismo, cujos ideais são notavelmente difíceis de se implantar, Zerzan não nos oferece 

um método prático através do qual poderíamos rejeitar a lógica simbólica.

Bookchin (1995, p 39 e ss.), ao tratar de Zerzan, a quem chama pelo epíteto de “o 

primitivista anticivilização por excelência”, nos oferece uma série de críticas severas ao autor, das 

quais mencionaremos algumas, mas sem nos determos longamente sobre elas, porque os problemas 

desse pensamento hão de ser já evidentes, acredito. Zerzan e outros primitivistas cometem, por 

exemplo, o erro conceituai de enxergarem a história de uma maneira reducionista ao extremo, como 

dois blocos monolíticos, um estágio de inocência pré-lapsário de comunhão com a natureza, 

desprovido de relações de poder, e um estágio decaído dominado pela lógica simbólica, pela 

exploração e pela tecnologia. Assim, tanto as nuances entre os diferentes povos aborígenes quanto 

as contradições do capitalismo e tudo que o distingue de todas as outras etapas do desenvolvimento 

histórico acabam sendo apagadas. Nesse processo, a romantização do “primitivo” beira a 

fetichização, como quando Zerzan aponta, maravilhado, em Future Primitive (1994), para a 

narrativa de Laurens van der Post no Kalahari, que afirma que a comunhão dos boxímanes com a 

natureza era tão extrema, tão mística, que eles eram capazes de saber como era ser um elefante, um 

leão ou até mesmo um baobá. Para piorar, Zerzan ainda confunde as várias espécies do gênero 

Homo, para propor o argumento bizarro de que, ao longo de milhares de anos, o ser humano 

simplesmente se recusou a cair nas “armadilhas” da divisão de trabalho, domesticação e lógica 

simbólica. Fomos apenas nós, os seres humanos modernos -  e a  comparação com o episódio bíblico 

é inevitável -, que cedemos à tentação e comemos do fruto proibido.

Mas talvez a crítica mais pungente feita por Bookchin é a de que a visão de primitividade de 

Zerzan a bem da verdade mais se aproxima da “animalidade quadrúpede” da vida sem linguagem, 

governada apenas pela imediatez das experiências. Partindo de uma perspectiva anarquista, para 

Bookchin, enxergar a capacidade do ser humano de adaptar o mundo ao seu redor (em vez de



adaptar-se ao mundo) como um subproduto da tecnologia, da racionalidade e da civilização, bem 

como promover, sob a bandeira do anarquismo, um primitivismo que beira a animalidade, com uma 

“mensagem muito pouco dissimulada de adaptação e passividade”, mancha “os séculos de 

pensamento, ideais e práticas revolucionárias” {ibid., p. 38) envolvidos na emergência do 

anarquismo. Ademais, a inspiração steineriana em Zerzan, ainda que evidente quando comparamos 

o objetivo primitivista com o apocalipse cabalístico que encerra Depois de Babel, mais parece uma 

distorção, uma paródia grotesca, em que o silêncio deriva da degradação em animalidade e não da 

revelação mística.

Parece irônico que uma linha de pensamento que parte de Shelley e Nietzsche, em seu 

louvor das potências criativas da humanidade e sua exortação à atividade e afirmação da vida, e 

passa por Steiner, em toda sua erudição, culmine nisso, mas o processo é inevitável. O desejo pela 

imediatez quando postulamos um abismo entre a linguagem e as coisas, somado ao elogio da 

intuição e à aplicação política revolucionária, conduz com muita facilidade à ideia de que o melhor 

seria jogarmos fora a linguagem de uma vez. E surpreendente, no entanto, que apesar da 

popularidade das críticas à linguagem essa postura radical seja um fenômeno marginal e extremo, o 

que sugere que, por mais que as pessoas comprem essa visão, elas não a compram tanto assim -  

como quem diz “calma lá, cara, não precisa se exaltar desse jeito”. Como diz Bookchin (1995, p. 

47, trad. minha), “nenhum dos nossos antepassados remotos, nem dos aborígenes existentes, 

conseguiria ter sobrevivido se tivessem as ideias ‘encantadas’ de Disneylândia que lhes são 

imputadas pelos primitivistas de hoje”. Se o fogo roubado dos deuses nos deu a humanidade, contra 

a vontade de Júpiter que preferiria nos manter domesticados como gado, é difícil pressupor que a 

rejeição da fala e do pensamento, mesmo que fosse alcançável, pudesse nos libertar e não nos 

colocar à mercê das forças que estão acima de nós. Nesse sentido, esse beco sem saída ao qual 

fomos conduzidos não deixa de ser uma forma de suicídio filosófico.

4. Alquimia, êxtase, silêncio

Between the idea / And the reality / Between the motion 

/ And the act/Falis the Shadow

T. S. Eliot

Foi importante termos discutido a questão do “abismo” entre a linguagem e as coisas na 

seção anterior, porque ainda que Shelley e ojovem Nietzsche tenham apontado para isso, seriam os



franceses que viriam a explorar mais profundamente as implicações não sociais, mas poéticas, desse 

“problema”. Tanto é que em Stéphane Mallarmé (1842-1898) e Arthur Rimbaud (1854-1891) ele 

assumiria uma dimensão quase mística. Os motivos para esse teor espiritual são evidentes, na

medida em que uma questão de transcendência se insinua: se o mundo divino é intangível para o

mundo material, apesar dos flashes ocasionais em que algum tipo de comunicação é possível entre 

Deus e o ser humano, postular um abismo entre a linguagem e o mundo material replica essa mesma 

situação dentro da linguagem. A possibilidade transcendente de atingir a coisa-em-si via linguagem, 

assim como o místico é capaz atingir o divino ainda que ancorado na matéria, surge como uma 

tentação poderosa para esses poetas.

Tezza, ao tratar de um trecho em que Sartre fala da poesia em Que é a literatura?, chega à 

sua conclusão nesses mesmos termos:

A imagem da poesia que daí resulta não se distingue, de fato, da imagem genérica que
perpassa a visão intuitiva dos poetas; o lugar-comum (“comum” no sentido estrito de sua
recorrência) é o mesmo -  o poeta como um mágico pairando acima do mundo concreto, 
fora da linguagem, capaz de chegar à “coisa em si”, que é a realização poética.
(Tezza, 2003, p. 78, grifos do autor)

Shelley, apesar do caráter “profético” e mágico-religioso de sua poesia mitopeica, como 

aponta Bloom (1971, p. 275), e de ter tentado de fato se comunicar com espíritos quando era mais 

jovem, raramente entra de forma mais profunda no misticismo explícito, diferente de uma figura 

como Blake, com quem muitas vezes é comparado. O mundo francês do final do século, no entanto, 

era um mundo em que essa presença parecia difícil de escapar, imerso como estava no martinismo, 

no espiritualismo, na arte abandonada da alquimia e na obra de Emanuel Swedenborg, refratada por 

Balzac e Baudelaire, e de ocultistas como Eliphas Lévi (Alphonse Louis Constant) e Sâr Péladan 

(Beguin, 1949, p. 15, Friedrich, 1999, p. 188). No capítulo seguinte, trataremos com maior 

profundidade do problema do esotérico e do misticismo e sua relação com o nosso objeto de estudo. 

Por ora, porém, cabe apontarmos para essa aproximação feita entre a poesia e o misticismo por 

conta da exploração do mistério da linguagem.

E importante traçarmos uma distinção entre Mallarmé e Rimbaud nesse quesito. Michelle 

Shete, em tese que faz um estudo comparativo entre a obra de quatro poetas místicos35, discute 

também a obra de Mallarmé, para diferenciá-la do que considera um misticismo verdadeiro: 

“Another complication associated with the term ‘mystic poet’ is the way in which it has been 

associated with writerly poets such as Stéphane Mallarmé whose intellectual, ritualistic and 

seemingly religious approach to the act of creativity itself has been mistaken as mystic in nature”

35 São eles: William Blake (o único poeta modemo e ocidental da lista), o poeta sufi Jalal ad-Din Rumi, o santo-poeta 
indiano Kabir e ojaponês Matuso Bashô, mestre do haikai.



(Shete, 2008, p. 29). Como pretendemos argumentar mais adiante, o modelo do misticismo e sua 

relação entre a experiência e a linguagem acabam sendo incorporados na poesia moderna, muitas 

vezes acompanhados de um discurso que bebeu nessas fontes da literatura esotérica, mas isso não 

significa que esses poetas de fato  fossem místicos como foi Rumi. O verniz místico de uma poesia

como a de Mallarmé deriva, na verdade, de uma relação profundamente intelectual e racional com a

linguagem, somada a uma atmosfera litúrgica, e não de uma experiência de “ampliação da 

consciência”, como acontece nos estados de gnose, m a’rifat, samádhi ou satori. Como a autora 

comenta, essa é a diferença essencial, porque o poeta místico, ao pressupor a insuficiência da 

linguagem, está preocupado primeiro com sua própria experiência mística, que, como vimos com 

Scholem (1978, p. 19) é tradicionalmente amorfa e incomunicável, o que deixa a linguagem e sua 

manipulação em segundo plano. A linguagem não lhe é causa de angústia, porque ele sabe e aceita 

que isso é o que “dá para fazer” e que qualquer um que queira ter a experiência deverá procurá-la 

pessoalmente. Já para os simbolistas a situação é muito diferente. Citando Steiner, Niebylski e 

Porter, a autora compreende que a luta de Mallarmé com a linguagem, bem como sua sensação de 

fracasso, deriva da conclusão de que a poesia é incapaz de cumprir suas promessas de 

transcendência. Niebylski fala de um speechless abyss que Shete aponta que não é sentido nos 

poetas que ela estuda e, como vemos em Steiner, nem mesmo em poetas anteriores como Dante:

Steiner, however, makes a clear distinction between the modernist threat of literary silence, 
and the subject of silence as it occurred in literature prior to the modem era. He considers 
the modem self-reflexive literary tendency, and associated fascination with silence, as 
different from “older instances of this anxious and sometimes hostile relationship towards 
the verbal medium” (qtd. in Niebylski 4). For Steiner, Mallarmd’s silence and Dante’s 
silence are quite different. While Mallarmé is darkened by “the confounding shadow of 
present doubt and unbelief’, Dante is not (qtd. in Niebylski 4). It appears that Mallarmé 
personifies a certain kind of creative despair which contrasts to the poets in this thesis.

Porter, in his study The Crisis o f  French Symbolism, examines the unreliability of 
language as a tool of expression (xii). In his overview of the French Symbolists, Porter
concludes with a firm belief that the poets have almost nothing in common except a
tendency “to despair of the success of the communicative process”. He declares that “such 
despair is what characterizes Symbolism proper” (11). This definition seems, indeed, to be 
accurate in relation to the French Symbolists. Porter says of them, “Bound down to the 
material order, poetry could escape it only through vagueness of negation. For the poet, 
either of these solutions was a form of suicide” (253).
(Shete, 2008, p. 256-7)

Uma postura dessas leva antes a Zerzan do que a Rumi, claramente.

Se a linguagem não dá conta das coisas, e a tarefa do poeta é dar conta das coisas com a 

linguagem, então ele se vê em apuros. Por mais que o poeta místico chegue à mesma conclusão,

para ele isso é um problema menor, porque ele tem contato com algo de transcendente que não

permite que caia no desespero do niilismo -  um problema que tirou o sono de Nietzsche por boa

parte de sua obra até ele encontrar um tipo de solução no chamado “niilismo ativo”.



Mas Rimbaud é um caso à parte. Como Scholem reconhece, há algum misticismo mais 

genuíno nele, ainda que um misticismo desprovido de filiação religiosa:

A esta altura talvez valha a pena perguntar o que acontece quando um misticismo não 
apresenta nenhum laço com autoridade religiosa alguma. Este problema da interpretação 
secularizada de experiências místicas amorfas tem sido repetidamente levantado desde o 
Iluminismo. A situação é um tanto obscurecida pelo fato de certos autores, não 
reconhecendo ou rejeitando toda autoridade tradicional, descreverem sua experiência 
mística em termos resolutamente seculares, porém vestirem a interpretação com a mesma 
experiência de imagens tradicionais. Eis o que ocorre com Rimbaud e, mais 
consistentemente, com William Blake. Eles se consideram hereges luciferianos, porém sua 
imaginação é permeada de imagens tradicionais, quer da Igreja Católica oficial (Rimbaud), 
quer de origem subterrânea e esotérica, hermética e espiritual (Blake). Contudo a tradição 
afirma a sua força mesmo em místicos tão revolucionários que buscam sua autoridade
essencialmente em si mesmos e numa interpretação secular de suas visões. Este misticismo
secular toma formas particularmente interessantes nos países anglo-saxões, nos quais, 
depois de Blake, deparamo-nos com figuras como Walt Whitman, Richard Bucke e Edward 
Carpenter, que na interpretação de suas experiências não reconhecem autoridade nenhuma. 
(Scholem, 1978, p. 25)

A referência à presença da Igreja Católica mencionada por Scholem podemos ainda somar 

outras influências de teor ocultista, como Lévi e Agrippa, sobre Rimbaud (Meltzer, 1979, p. 346), 

que para Beguin era “um iniciado”, como Nerval (Beguin, 1949, p. 19). Beguin trata mais

detidamente de Nerval, mencionando, por exemplo, que ele era um tipo de “andarilho mental,

procurando eternamente um refúgio onde pudesse matar sua sede mística, um porto seguro que 

nunca encontraria” e como “a religião continuava sendo mágica para Nerval, e sua ‘descida ao 

inferno’ detém o caráter de uma via iniciática”, antes de apontar o quanto as afinidades entre os dois 

poetas são tão grandes que o que se diz de um acaba também valendo para o outro. Considerando as 

errâncias, mentais e reais, de Rimbaud, e sua catábase representada em Uma temporada no inferno, 

esses paralelos acabam sendo bastante óbvios.

O que caracteriza o misticismo de Rimbaud é mais uma qualidade ativa e extática36, visando 

o “desarranjo dos sentidos”, do que a passividade contemplativa que encontramos na poesia de 

Mallarmé e sua observação e depuração dos objetos pela linguagem. Talvez não por acaso, como 

Shete aponta, mais uma vez no rastro de Niebylski, a percepção, bastante precoce, para Rimbaud, 

de que não era possível atingir a transcendência desejada via poesia o levou não ao desespero, mas a 

um “silêncio autoimposto” e à “rejeição do ideal poético” (Shete, 2008, p. 51), que encerraram sua 

carreira como poeta ainda aos 19 anos, em prol de uma vida prática e ativa, viajando pela Indonésia, 

Chipre e Abissínia, onde se estabeleceu até o ano de sua morte, em 1891.

36 É importante frisar que as técnicas da prática mística podem ser tanto calmas e contemplativas, como a meditação e 
a recitação de mantras e preces, quanto extáticas e enérgicas, envolvendo danças, como se vê nas religiões de 
matriz africana, entre os Sufi e nas antigas práticas dionisíacas, e outros movimentos corporais, como na Cabala 
extática de Abulafia.



Com isso em mente, podemos mergulhar agora de forma mais detida na obra de ambos os 

poetas e sua relação com a linguagem, dentro dos termos do nosso objeto de estudo.

A menção acima ao “desarranjo dos sentidos” deriva de um par de cartas famosas de 

Rimbaud, chamadas pela crítica de as “cartas do vidente” (lettres du voyant), escritas em maio de 

1871 e dirigidas a Georges Izambard, ex-professor de Rimbaud em Charleville, e ao poeta Paul 

Demeny. Steiner as menciona, junto de poemas de Mallarmé como o “Soneto alegórico de si 

mesmo”, escrito em 1868, para datar de forma mais precisa o momento de ruptura que ele identifica 

entre a poesia tradicional e a poesia moderna (Steiner, 1975, p. 185). Convém citarmos o trecho a 

partir do qual deriva o título dado a essas cartas:

La première étude de l ’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il 
cherche son âme, il l ’inspecte, il la tente, l’apprend. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver ; cela 
semble simple : en tout cerveau s’accomplit un développement naturel ; tant d ’égoïstes se 
proclament auteurs ; il en est bien d’autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! — 
Mais il s’agit de faire l’âme monstrueuse : à l ’instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un 
homme s’implantant et se cultivant des verrues sur le visage.

Je dis qu’il faut être voyant, se faire -voyant.
Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les 

sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en 
lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin 
de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le 
grand criminel, le grand maudit, — et le suprême Savant — Car il arrive à l ’inconnu ! 
Puisqu’il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun ! Il arrive à l’inconnu, et quand, 
affolé, il finirait par perdre l ’intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu’il crève dans son 
bondissement par les choses inouïes et innombrables : viendront d’autres horribles 
travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l ’autre s’est affaissé !
(Rimbaud, 2005, p. 376, grifos do autor)

A comparação entre o poeta e o místico se insinua de maneira enfática nesses parágrafos. 

Ser um poeta não é uma atividade qualquer, o poeta precisa passar por um processo de 

transformação, de iniciação -  do contrário ele é apenas um egoísta que atribui, “erroneamente”, seu 

progresso intelectual a si próprio. E preciso transformar a alma em algo monstruoso, como um 

homem que “cultiva verrugas no próprio rosto” e, no caos do desarranjo dos sentidos -  um 

desarranjo consciente e racional, como Rimbaud menciona na segunda instância dessa expressão 

nas cartas, como destaca Whidden (2007, p. 121) -, entre o amor, o sofrimento e a loucura, ele 

chega à vidência -  ou, para usarmos outra terminologia, talvez a tradução “visionarismo” fosse mais 

adequada37.

Como Peacock (porém de forma mais resumida), as cartas do vidente propõem uma divisão 

das fases da literatura humana38, que, para Rimbaud, seriam cinco, ainda que as fronteiras exatas 

sejam difíceis de traçar. Primeiro, houve os gregos, cujos versos e liras “ritmam a Ação” (rhythment

37 Manterei o termo “vidência” ao longo desta seção pela consistência com a crítica, já  que é o termo mais comumente 
usado, mas acredito que ele carregue uma conotação demasiadamente negativa, de previsão do futuro, bolas de 
cristal, mãe Diná, etc. “Visionarismo” parece mais adequado por isso, e não por acaso é o termo que Bloom usa 
para tratar da poesia mítica dos românticos.



l ’Action), o que levou a uma idade de ouro da poesia. Depois, no período romano, a poesia se 

degenerou emjogos e passatempos, “tudo é prosa rimada, umjogo, degradação e glória de inúmeras 

gerações idiotas” -  e assim ela prossegue durante dois mil anos! Rimbaud é categórico: de Enio, 

considerado o pai da poesia latina, a Turold, o provável autor medieval da Canção de Rolando, e de 

Turold ao contemporâneo Casimir Delavigne, é a isso que se reduz a maior parte da poesia, com 

Racine situado no ápice dessejogo, que finalmente se torna “mofado” {moisit). Uma nova era chega 

com os românticos, como Hugo, mas se degenera nos parnasianos, que são tudo menos poetas: 

“inocentes”, “colegiais”, “mortos e imbecis”, “boêmios”, “jornalistas”, etc. Assim os define 

Rimbaud. Diferente de Peacock, o poeta não prevê a morte da poesia, mas uma nova era da poesia 

por vir, calcada na vidência, ou visionarismo.

Como proclama o poeta, alguns poetas foram videntes: Victor Hugo em Les misérables, Les 

châtiments e Stella é um vidente, Lamartine “por vezes” foi vidente, mas Musset não -  Musset 

fechou os olhos para as “visões por trás das cortinas”39. A segunda geração de românticos foi uma 

geração de videntes -  Théophile Gautier, Leconte de Lisle e Théodore de Banville -, e dentre os 

parnasianos apenas dois tiveram esse dom, Albert Mérat e o amigo de Rimbaud, além de por vezes 

amante, por vezes inimigo, Paul Verlaine. E o grande vidente de todos “o rei dos poetas” e “um 

verdadeiro deus”, era ninguém menos que Baudelaire. Aconteceu, no entanto, que Baudelaire viveu 

num meio ainda “demasiadamente artístico” para Rimbaud, -  como Verlaine, e ao contrário de 

Rimbaud, que tinha um amor pelo ar livre e pela estrada, Baudelaire e os simbolistas eram todos 

“estetas de salão” (Balakian, 1985, p. 58) -  e não foi capaz de realizar a sua visão, afinal “o 

desconhecido exige novas formas”.

Para Evans, que se dedica ao estudo do metro e do ritmo da obra de Rimbaud, o ritmo e a 

harmonia são um problema crucial entre as preocupações que atravessam sua produção. A poesia 

grega era superior para ele, porque ritmava a ação, era o ritmo que tinha a primazia, de forma que 

tudo entrava numa consonância harmônica -  num tipo de pensamento análogo àquele ao que 

Nietzsche se refere, como vimos, também sobre a época dos gregos, como uma era em que “a arte” 

triunfou sobre “a vida”. Depois, no entanto, ele se toma acessório, jogo e passatempo. Logo, 

segundo Evans, a partir de um comentário de Bobillot, esse modelo herdado e calcificado do verso

38 Convém ainda apontar para um detalhe: Izambard, a quem essa carta é dirigida, era professor de literatura, logo é 
muito conveniente (e debochado) que seja nela que Rimbaud trace a sua versão de uma história literária. No mais, é 
relevante que o poeta também zombe da rotina padrão de trabalho e remuneração de seu interlocutor, ainda mais 
considerando a época histórica, das comunas de Paris, que ele menciona na despedida da carta (Whidden, 2007, p. 
122).

39 Imagens de véus, não por acaso, são recorrentes no discurso místico e esotérico, como o véu de Maya, do 
pensamento budista e hindu, referente às ilusões da vida material, ou o véu de Paroketh, na cultura judaica, que se 
referia à cortina do Tabernáculo (Ex. 26:31) e ganha vários sentidos adicionais na Cabala hermética praticada pelos 
ocultistas do século XIX. No mais, vale a pena mencionar as obras rosacrucianas e teosóficas The Veil o f  Isis, de W. 
W. Reade (1861) e Isis Unveiled, de Mme. Blavatsky (1877).



francês viria a representar para Rimbaud “a ordem religiosa, social, política e estética contra a qual 

o jovem poeta se rebela instintivamente” (Evans, 2004, p. 132). Daí que ele tenha dedicado boa 

parte de sua obra a se debater contra o sistema formal tradicional da poesia francesa, como Evans 

analisa a fundo, até encontrar uma dissolução desse problema na poética mista de verso e prosa 

poética que predomina em Uma temporada no inferno e Iluminações. Isso, no entanto, nos leva a 

um outro problema, que é a dissolução das categorias de prosa e poesia, já anunciada também nas 

cartas do vidente, quando Rimbaud trata dos romances de Hugo como poemas40. A vidência, nesse 

sentido, fornece uma saída como definição do poeta: os verdadeiros poetas são apenas os que têm 

visão. O resto não passa de versejadores. O poeta é redefinido, como comenta Evans, como um 

“criador/observador das visões poéticas que precisam ser partilhadas com o restante da 

humanidade” (ibid., p. 209).

Rimbaud sentiu na pele e com profundo desconforto a inadequação da linguagem 

estabelecida. Ainda que eles fossem visionários, o estilo dos românticos franceses, com seu discurso 

“direto” e sentimental, expressivo do “eu”, já não era mais suportável (Balakian, 1985, p. 50), e o 

mesmo valia para as estruturas formais rigidamente opressivas da poesia francesa. Tudo precisava 

ser derrubado. Aqui ele difere de Shelley, que atribuía ao poeta o papel de organizar as associações: 

para Rimbaud, tudo já foi organizado tediosamente por esses acadêmicos e burocratas, e é 

necessária uma dose de caos para se reencontrar o sagrado. O poeta precisa se abrir às forças 

subterrâneas que atravessam o “eu”, a unidade da sua consciência precisa se fragmentar e não mais 

apresentar-se como uma estrutura monolítica -  daí a declaração gnômica de que “eu é um outro”. E 

um processo de alteridade que envolve não apenas a transformação numa outra pessoa, mas essa 

abertura, o que novamente traz à tona a metáfora mística, na comparação tanto com a abertura do 

místico às forças divinas, como vimos com Scholem e James, quanto com noções budistas como a 

de que o “eu” é uma ilusão.

“Qual é o sujeito dessa visão?”, Hugo Friedrich se pergunta. Então, citando o trecho em 

questão da carta, ele continua:

Le sujet véritable n’est donc pas le moi empirique. D ’autres puissances prennent sa place, 
des forces antérieures à la constitution de la personnalité, des forces venues d’en bas, mais 
qui disposent d’une puissance absolue. Ces forces seules sont capables de s’adapter à cette 
vision de l’inconnu. On reconnaîtra aisément dans ces phrases le schéma mystique : le 
renoncement au « moi » individuel, envahi et dompté par l’esprit divin. Cependant cette « 
domination » vient ici « d’en bas» et cet effondrement entraîne le « moi » vers les 
profondeurs, il est investi par les puissances collectives, par « l’ame universelle », nous 
sommes ici ou seuil où commence la poésie moderne, où commencent les expériences 
nouvelles. On comprend que les surréalistes du XXe siècle aient voulu voir en Rimbaud un 
de leurs précurseurs.

40 E também explorada anteriormente por Shelley em sua Defesa, que vai tão longe em sua abertura do que é poético a 
ponto de abranger autores de historiografia como Heródoto.



(Friedrich, 1999, pp. 84-5, tradução de Michel-François Demet)

Como comenta Balakian, de fato a carta de Rimbaud foi uma influência aos surrealistas, 

sendo publicada pela primeira vez em 1912, a tempo de lhes “servir como manifesto” (Balakian, 

1985, p. 50). E não é por acaso: encontramos aqui na ideia da divisão desse “eu” monolítico algo 

que parece antecipar concepções modernas da constituição da personalidade, que remetem não 

apenas a Freud, mas para além dele, inclusive41.

Também a linguagem desse novo “eu” não será mais ancorada a partir dessa personalidade 

monolítica, do “eu” absoluto que fala, mas de forma difusa em meio a um turbilhão de forças. Por 

isso, mais do que tudo, encontrar uma nova linguagem será necessário. Como diz Evans, “doubting 

the poeticity of his visions, he also loses confidence in the language used to express them, as if he 

has lost the shared System of référencé, repeating: ‘Je ne sais même plus parler’, ‘ Je ne sais plus 

parler!’. Interprétative and expressive crises, then, go hand in hand” (Evans, 2004, p. 188). Com a 

perda de um sistema partilhado de referência, -  notemos como os termos de Evans se aproximam 

dos de Steiner, aliás -  nada mais natural do que procurar um sistema novo. Assim diz Rimbaud:

Donc le poète est vraiment voleur de feu.
Il est chargé de l ’humanité, des animaux même; il devra faire sentir, palper, 

écouter ses inventions; si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme; si c ’est 
informe, il donne de l ’informe. Trouver une langue;

—Du reste, toute parole étant idée, le temps d’un langage universel viendra! Il faut 
être académicien,—plus mort qu’un fossile,—pour parfaire un dictionnaire, de quelque 
langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l ’alphabet,
qui pourraient vite ruer dans la folie!------

Cette langue sera de l’âme pour l ’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de 
la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d’inconnu s’éveillant 
en son temps dans l ’âme universelle: il donnerait plus—que la formule de sa pensée, que la 
notation de sa marche au Progrès! Enormité devenant norme, absorbée par tous, il serait 
vraiment un multiplicateur deprogrès!
(Rimbaud, 2005, pp. 376-8)

Encontrar uma nova linguagem: Rimbaud faz algumas previsões que nos remetem à 

linguagem apocalíptica do mundo restaurado no Prometeu de Shelley, o que faz com que a menção 

ao papel de ladrão do fogo do poeta seja bastante pertinente. Uma linguagem que será “da alma para 

a alma, contendo tudo”, todos os sentidos, todos os pensamentos em tensão. Nessa nova fase 

poética, num futuro materialista de números e harmonia, a idade de ouro do mundo grego será 

restaurada -  porém, com a diferença de que em vez de ritmar, ela antecipará a ação: “La Poésie ne 

rhythmera plus l’action; elle sera en avant”.

Como comenta Wilkinson (1996, p. 4), “uma estrutura de pensamento, um anseio por 

integração, e uma transformação radical do que é percebido como um mundo degenerado” fez com

41 É recorrente que autores tracem comparações entre o pensamento de Rimbaud aqui e o d e  Lacan. Eu pessoalmente 
acredito que uma comparação bastante frutífera poderia ser feita com Bakhtin ainda (mais sobre ele no capítulo 4) e 
até mesmo com Deleuze e Guattari.



que uma noção de linguagem universal assumisse grande importância no desenvolvimento da 

literatura francesa, e Rimbaud não é exceção. Como veremos mais adiante, de forma mais detida, 

essa busca levou os franceses, como Rimbaud, às doutrinas esotéricas de Swedenborg e outros 

autores do gênero. No ano em que escreve as cartas do vidente, o poeta também redige o famoso 

soneto das vogais, publicado muito depois, em 1883. Carregado de simbolismo esotérico, desde a

noção da alteridade do “eu” até a mescla dos sentidos da linguagem futura, esse soneto procura

começar a colocar em prática o que as cartas do vidente prometem:

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jourvos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides 
Que l ’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
— O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
(Rimbaud, 2005, p. 140)

Não pretendo realizar aqui uma análise profunda desse poema, apenas apontar para os 

comentários de Meltzer (1979). A promessa do segundo verso, “Je dirai quelquejour vos naissances 

latentes”, como identifica a crítica, é uma promessa que o poeta faz a si próprio, antes de prosseguir 

com a cadeia críptica de imagens em que consiste o poema, num processo de desdobramento do 

“eu” em que assume ao mesmo tempo o papel de neófito e de seu mistagogo, seu mestre iniciático. 

Os segredos em grupos esotéricos são revelados apenas aos iniciados (esse é o sentido de esotérico, 

afinal), e é assim que ele apresenta as cores das vogais, muito para o choque dos críticos da época, 

que, filisteiamente, chegaram a satirizar Rimbaud com charges nojomal que o representavam como 

uma criança empilhando blocos coloridos. Meltzer identifica a origem das referências de Rimbaud 

principalmente em duas fontes: na alquimia e na obra de Frédéric Portal, Des couleurs symboliques 

dans l ’Antiquité, leMoyen-Age et les temps modernes (1857).

Da alquimia, Rimbaud deriva a ordem das cores preta (A), branca (E) e vermelha (I), 

correspondentes às etapas de nigredo (putrefação), albedo (purificação) e rubedo (conclusão e 

obtenção da pedra filosofal) do processo espagírico. Já em Portal e no alquimista Fulcanelli, que se 

baseou na obra de Portal e que orienta a leitura de Meltzer, podemos identificar a relação entre as 

cores, os elementos e as imagens. Daí que Rimbaud comece com a cor preta, “a cor do caos



primitivo” e simbólica de ritos funerários, da “passagem da alma da noite ao dia”, o que se 

relaciona com as imagens de moscas no poema. Ao preto sucede o branco, das trevas para a luz, a 

cor da pureza e do elemento do ar, da onde os vapores e tendas (tabernáculos) das imagens do 

poema, os reis brancos e a pureza das geleiras. O vermelho do I é não apenas o fogo, mas também o 

sangue e “o símbolo de Cristo na tradição hermética”, o que Rimbaud incorpora ao poema. Por fim, 

há a inversão entre as letras O e U .  Assim, o U, cujo som é associado à cor verde na alquimia, aqui 

aparece como uma força que sustenta a vida, desde os verdes mares, de onde emerge a vida, até a 

vitalidade dos pastos verdejantes, formando um ciclo vital, e o O  encerra o poema com o ciclo do 

alfa (A) ao ômega (O) e um retorno ao preto, ao que o azul do O é equivalente, numa conclusão que 

remete às imagens do Apocalipse. O ciclo se fecha, mas não há um retorno ao mesmo ponto de onde 

se começou, porque houve uma transformação no processo. Assim, conclui Meltzer, “‘Voyelles’ 

may be read, then, as the demonstration of the stages of attaining the spiritual elixir -  an 

undertaking of which the young Rimbaud thought himself, albeit briefly, very much capable” 

(Meltzer, 1979, p. 352).

Como com “Correspondências” de Baudelaire -  outro poema de inspiração esotérica; na 

doutrina de Swedenborg -, tudo é misturado nessa nova linguagem, cores e imagens visuais, 

sensações e ruídos que se fundem às próprias letras. O fato de que Rimbaud provavelmente se 

baseou numa tradição esotérica anterior é relevante para entender o poema, mas mais importante é o 

que ele pretende com esse processo. E nesse momento que Rimbaud se autoinicia, não nos mistérios 

do ocultismo propriamente, mas nos mistérios poéticos. Nisso, ao mesmo tempo somos levados a 

concordar e discordar de Meltzer quando ela diz:

With the exception of a few poetic moments, the sonnet serves mainly to demonstrate 
Rimbaud’s conviction that he sees himself as having become Master of the alchemical 
Work -  serves, in other words, Rimbaud, for it is his self-proclaimed and self-determined 
initiation into the cult of magic. So great is his belief in himself here that he fashions 
himself into a high priest (or rather, sorcerer) conferring the baptismal rites of mystical 
passage upon a poetic soul which is none other than his own.
(ibid, p. 353)

De fato, Rimbaud aqui é o neófito e o mistagogo de si mesmo, e no caso de qualquer outro 

poeta mais tradicional a decodiftcação de um poema alquímico bastaria por si só -  na medida em 

que o poeta estaria primariamente transmitindo, de forma cifrada, seu conhecimento da disciplina 

secreta. Mas no caso de Rimbaud isso deve ser compreendido dentro de seu projeto poético pessoal 

bastante próprio, que é o que viemos comentando. No mais, a alquimia é uma metáfora não apenas 

poderosa, como muitíssimo adequada: como tantos alquimistas reais que fracassaram em sua busca 

(como o alquimista exasperado em Gaspard de la nuit, com seu refrão “Mas, nada ainda!”), 

Rimbaud neste poema não chegou bem lá, muito para sua frustração. Não por acaso, ele retorna ao



assunto no poema em prosa “Délires II -  Alchimie du verbe”, em Uma temporada no inferno: 

“J’inventai la couleur des voyelles!—A noir, E  blanc, I  rouge, O bleu, U vert.—Je réglai la forme et 

le mouvement de chaque consonne, et, avec des rhythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un 

verbe poétique accessible, unjour ou l’autre, à tous les sens. Je réservais la traduction” (Rimbaud, 

2005, p. 284).

Esse trecho citado surge aparentemente numa lista das “tolices” ou “loucuras” de Rimbaud: 

“A moi. L’histoire d’une de mes folies”. E em meio ao relato de tantas outras coisas que confessa 

ter feito, numa mescla de verso e prosa, que ele comenta ter inventado as cores das vogais. A 

impressão transmitida é de que essa foi apenas mais uma de suas “tolices”, erros cometidos antes de 

finalmente poder “saudar a beleza”, que é como o poema se conclui: “Cela s’est passé. Je sais 

aujourd’hui saluer la beauté”. Como comenta Friedrich, o estilo geral de Rimbaud nesse livro é “um 

acúmulo de palavras turbilhonantes e febris”, em que se sucedem, sem transição, todos os 

movimentos possíveis, em meio a idas e vindas sem que qualquer pensamento seja levado a cabo 

(Friedrich, 1999, p. 92), e assim é difícil precisar exatamente o sentido dessa lembrança nesse 

contexto. Para Evans, esse poema em específico é todo ele sobre o “fracasso de uma poética 

inclusivista”, haja vista que, na falta de uma “hierarquia estética” que “garanta os valores da 

poeticidade”, o poeta, sem uma referência clara, acabou levado à loucura, declarando que deve 

enterrar sua imaginação e suas lembranças (Evans, 2004, p. 186). Para Friedrich também, a poética 

de Uma temporada no inferno acaba sendo autodestrutiva: “De sa damnation, Baudelaire pouvait 

encore faire un système. La déréliction de Rimbaud aboutit au chaos et enfin au silence” (Friedrich, 

1999, p. 94). Mas antes do silêncio, bastante real no caso de Rimbaud, houve um último paroxismo 

poético42 que resultou nas Iluminações.

Para Balakian, “sem Les Illuminations é duvidoso se Rimbaud teria a estatura maior que a 

que tem hoje” (Balakian, 1985 p. 52), e é essa coletânea de poemas em prosa que Steiner aponta 

como exemplo de um tipo de dificuldade definidora da poesia para a qual a linguagem é uma prisão 

-  Steiner afirma, por exemplo, sobre as práticas do poeta moderno em geral, que “he will endeavour 

to rescind or at least weaken the classic continuities of reason and syntax, of conscious direction 

and verbal form (Rimbaud’s Illuminations)” (Steiner, 1975, p. 185). Whidden concorda: “It is clear 

that poems in Rimbaud’s Illuminations, like ‘Barbare,’ place significant hurdles in the path toward 

traditional compréhension of poetry, and thus force their readers to approach the act of reading and 

interpreting differently” (Whidden, 2007, p. 182). Mas o que são essas dificuldades? Um olhar 

sobre o poema que Whidden cita pode ajudar a elucidar o problema:

42 Estamos trabalhando aqui com a hipótese de que as Iluminações foram compostas antes de Uma temporada no 
inferno, mas com a consciência de que o contrário também é uma possibilidade (o que, no entanto, complica a frase 
de efeito).



Bien après lesjours et les saisons, et les êtres et les pays,
Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques; (elles 

n’existent pas.)
Remis des vieilles fanfares d’héroïsme—qui nous attaquent encore le cœur et la 

tête—loin des anciens assassins—
Oh! Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques; 

(elles n’existent pas)
Douceurs!
Les brasiers pleuvant aux rafales de givre,—Douceurs!—les feux à la pluie du vent 

de diamantsjetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous.—O monde!— 
(Loin des vieilles retraites et des vieilles flammes, qu’on entend, qu’on sent,)
Les brasiers et les écumes. La musique, virement des gouffres et choc des glaçons 

aux astres.
O Douceurs, o monde, o musique! Et là, les formes, les sueurs, les chevelures et 

les yeux, flottant. Et les larmes blanches, bouillantes,—o douceurs!—et la voix féminine 
arrivée au fond des volcans et des grottes arctiques.

Le pavillon. . .
(Rimbaud, 2005, pp. 340-2)

O que se tira de um poema desses? Como comenta Whidden, citando Kittang, o poema 

consiste em “unidades nominais justapostas ritmicamente pontuadas por exclamações” (Whidden, 

2007, p. 181, trad. minha), mas o que emerge dessas justaposições não é uma imagem coesa. As

palavras são simples, em sua maioria, e não há paráfrase que elucide mais o poema. Porém mesmo

essas unidades, tomadas individualmente, são tudo menos claras: afinal, o que é uma bandeira de 

carne vermelha singrando a seda dos mares e das flores do Ártico (que não existem)? A imagem 

sugere mais do que descreve. E possível encontrar algo da bandeira francesa a partir dela, mas nada 

é evidente. De forma semelhante ao que acontece em outros poemas, como “Depois do dilúvio”, 

também o tempo e o espaço acabam colapsados, de modo que o futuro, o “depois dos dias e 

estações”, convive com o passado (“Barbare”), o que, como argumenta Whidden, é típico das 

Iluminações. Encontramos afirmações semelhantes na análise de Friedrich:

Le contenu objectif ne nous permet pas de distinguer plusieurs parties dans l’oeuvre. Des 
événements, des images énigmatiques passent devant nos yeux. La langue fait alterner 
ivresse et ruptures brutales, des répétitions insistantes et monotones, des associations 
verbales illogiques. (...) Les émotions se dispersent dans un espace qui s’étend des étoiles 
jusqu’aux tombeaux et que peuplent des personnages auxquels on ne peut plus donner de 
nom. L’Epire, Carthage, le Japon et Brooklyn se rencontrent fort bien en un seul et même 
lieu. À l ’inverse, les éléments que rapproacherait la réalité se dispersent sans se rencontrer 
(voir, par exemple, le poème Promontoire). Le mouvement dramatique de tous ces poèmes 
exige que soit détruit le monde afin que le chaos devienne l’épiphanie du monde invisible. 
(Friedrich, 1999, p. 116)

“A epifania do mundo invisível” : eis-nos trazidos de volta à linguagem do misticismo. Em 

se tratando de visões, uma comparação frutífera poderia ser feita ainda com o material enigmático 

da própria literatura bíblica, como se vê em Daniel ou em Apocalipse. E no momento apocalíptico 

também, afinal, que o tempo histórico, colapsado, é destruído para dar lugar à eternidade.



Há uma mudança de chave quando passamos de Rimbaud e Shelley para Mallarmé. Os dois 

primeiros são poetas jovens, ativos, rebeldes, dinâmicos, viajantes e envolvidos com um 

engajamento político de alguma natureza, cuja poética envolvia, junto com seus processos de 

criação, um processo simultâneo de destruição. Gregory Corso, por exemplo, alude aos dois num 

poema como “I am 25”, em seu louvor à poesia da vitalidade e da juventude: “With a love a 

madness for Shelley / Chatterton Rimbaud / and the needy-yap of my youth / has gone from ear to 

ear: / 1 HATE OLD POETMEN!”. Sua poética é um convite à atitude de se destruir energicamente o 

que é velho e engessado em prol do novo.

Já Mallarmé é um poeta da estase. Seus poemas com frequência capturam momentos, 

objetos como uma estátua de uma santa ou leques, cenas como a do salão vazio em “Ses purs 

ongles”, em que podem haver certas tensões, mas em que nada de fato acontece no mundo objetivo, 

em que tudo é assombrado pela indeterminação, pela hesitação e pela dúvida. Mesmo quando temos 

uma abertura para o sonho e o delírio, é de um modo lânguido, estático e não extático, como em 

L ’après-midi d ’un faune. Um poeta intelectual -  writerly, como descreve Shete -, abstrato, 

Mallarmé aponta para uma outra possibilidade radical do fazer poético, contida inteiramente dentro 

do mundo mental.

Como Shelley e o jovem Nietzsche, Mallarmé reconhece um abismo entre as palavras e as 

coisas, bem como as deficiências inerentes ao ato de dar nomes. Diz ele, famosamente num textinho 

publicado pelo jornal L ’echo de Paris, “nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la 

jouissance du poème”, um mal cuja solução, ele aponta, é substituir o ato de nomear pelo de sugerir: 

“le suggérer, voilà le rêve” (Mallarmé, 1891, p. 2, grifos do autor). Pela lógica da discussão, era de 

se esperar que o xis da questão para Mallarmé fosse a linguagem não dar conta das coisas -  o 

problema de que, quando dizemos “flor”, criamos uma aproximação do objeto que não representa 

todas as peculiaridades que a flor individual possa ter -  o que, como vimos, era um problema para 

Nietzsche e Shelley. Mas não, o oposto acontece. O prazer se localiza na tensão entre a palavra e a 

referenciação, que produz as possibilidades. Se eu me refiro a uma faca como “faca”, por exemplo, 

estou usando a linguagem banal do dia a dia, jornalística, utilitária e direta. Se, no entanto, eu trato a 

faca por outros termos como “o metal” ou “aquilo que corta”, as possibilidades se abrem, porque há 

outros objetos que são feitos de metal e/ou que cortam, e o meu uso de linguagem se torna ambíguo, 

portanto. E assim que descobrimos que a “harpa”, em “Sainte”, que veremos mais à frente, que é 

tocada pela santa é na verdade, por um jogo de luz, a imagem ilusória da “plumagem instrumental” 

da asa de um anjo, “formada com seu voo da tarde” contra a janela. Daí também a técnica que 

Friedrich identifica, ao falar de um verso em “Le tombeau de Edgar Poe”: “Mallarmé évite 

cependant d’employer dans ce vers le mot que l’on attendrait, le remplace par un autre. Il obtient



ainsi un énoncé plus riche et plus général qui concerne désormais la poésie” (Friedrich, 1999, p. 

147). Mallarmé viria a se tornar o mestre da técnica da alusão e da sugestão sutil em vez da 

referência direta, como afirma Stroparo sobre os comentários do poeta em “Crise de verso”:

Alusão e sugestão no lugar da descrição ou evocação; liberar o verso, “fazer dessa 
dispersão mesma o espírito”. O poeta, aparentemente, vai procurando dar sua descrição da 
linguagem da poesia atual -  ou da que deveria haver: um distanciamento da realidade, uma 
anulação do que para Barthes era o uso social, do que para Rancière era sua 
representatividade, do que nós, no limite, poderíamos chamar de sua comunicabilidade. 
Uma implosão semântica? Seja qual for a parole do poema, o efeito é, portanto, próximo do 
ou o próprio silêncio.
(Stroparo, 2012, pp. 148-9)

E para o campo da referencialidade/representatividade que agora o problema é transferido: a 

linguagem pode não dar conta das coisas, mas ela dá conta de si mesma. Daí que Mallarmé tenha 

uma outra citação famosa, escrita pela primeira vez em prefácio ao Traité du -verbe, de René Ghil 

(1886), depois repetida em 1895 e 1897 (em “Crise de verso”), em que podemos vê-lo a se refugiar 

num tipo de platonismo, dizendo: “Je dis: une fleur! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun 

contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et 

suave, l’absente de tous bouquets” (Mallarmé, 1897, p. 251). A flor que emerge em sua voz é a flor 

idéal (idée), que não se encontra em buquê nenhum do mundo decaído da matéria. Quando o 

abismo se abre entre a linguagem e o mundo, o Mallarmé de sua fase madura ficará mais do que 

contente em virar as costas ao mundo real. Como diz Friedrich:

Le pensée et l ’oeuvre de Mallarmé ne vont pas de la réalité empirique vers une ontologie 
générale : elles saivent le chemin inverse. Cette poésie n’utilise que des choses simples : 
vases, consoles, éventails, miroirs. Sans doute ces objets sont-ils amputés de leur caractère 
même d’objet : déplacés dans l ’absence, ils deviennet porteurs d’une invisible tension. Ils 
sont néanmois toujours présents par le mot qui les nomme l’imagination du lecteur. Dans 
cette « absence », les objets sont revêtus d’une signification puissance et inhabituelle, parce 
que chacun de ces invisibles courants de tension les pénètre, et cette pénétration est si 
profunde que les objets ordinaires de notre monde s’imprégnent fondamentalement de ce 
secret. Mallarmé rend réel le mystère essentiel que recèlent les objets familiers, précisément 
parce qu’il ne procède pas de manière conceptuelle, et qu’au contraire il impregne les 
choses les plus simples de l ’être absolu, du néant, les rend énigmatiques sous nos yeux 
mêmes.
(Friedrich, 1999, p. 135)

Ao fazer fluir sua poesia no caminho inverso, não do real para a linguagem, mas do idéal da 

linguagem para o real, de modo que a correspondência com a realidade em Mallarmé seja 

praticamente um subproduto dos seus usos linguísticos, o efeito será que os objetos do mundo, 

retirados de sua condição de objetos cotidianos, acabarão revestidos de uma aura misteriosa, 

sagrada. A linguagem de Mallarmé, por agir com independência em relação ao mundo, transfigura 

as coisas no processo de purificar-se delas em busca de atingir esse ideal.



Essa distinção entre o mundo e a linguagem (e a preferência desta sobre aquele) se manifesta 

também quando, segundo Blanchot, em seu ensaio “A experiência de Mallarmé”, acompanhamos o 

poeta à conclusão de que existiriam dois tipos de silêncio (Blanchot, 1955, p. 31 e ss.). A chamada 

“palavra bruta” {parole brute), do cotidiano e do pensamento, faz um silêncio que é o da falta de 

necessidade da linguagem. Porque ela diz respeito à realidade das coisas, a palavra some, emudece, 

e é o ser que fala através dela. Se eu vou no mercado, por exemplo, e digo a alguém que estou 

procurando um café para comprar, a palavra “café” em si não importa e sim aquilo a que ela aponta. 

Não por acaso toda linguagem aqui pode ser substituída, de modo que o que era uma interação 

perfunctória, instrumental, mecânica, em busca de um objetivo, pode ser reduzido a um processo de 

fato mecânico e sem palavras (no caso de nosso exemplo, não faltam máquinas automáticas em que 

é possível comprar o café inserindo o dinheiro e apertando os botões correspondentes, de modo que 

nenhum uso de linguagem e nenhuma interação são necessários). E mais ou menos isso que se pode 

derivar quando Mallarmé diz (e Blanchot cita) que essa palavra, mero meio de troca, poderia ser 

substituída por um gesto silencioso como o de colocar uma moeda na mão da outra pessoa (ou, 

podemos extrapolar, numa máquina): “il est un outil dans un monde d’outils où qui parle, c’est 

l’utilité, la valeur, en lui les êtres parlent comme valeurs, prennet l’apparence stable d’objets 

existant un par un et se donnet la certitude de l’immuable” {ibid., p. 32). No mais, é uma linguagem 

que mascara a sua mediação da realidade, de modo que somos levados a crer que temos acesso às 

coisas-em-si, coisas estas que, pela força do hábito da linguagem, se tomam reconfortantes em vez 

de assombrosas.

Mas por que as coisas deveriam ser assombrosas? O que há de assombroso num leque ou 

num salão vazio? Num mundo desprovido de Deus, em que a criação não é explicada como parte de 

um projeto transcendental, a mera existência do mundo assume um aspecto misterioso e 

incompreensível. O materialismo nos explica os processos através do como isso se dá, mas não o 

porquê, daí que Wittgenstein também tenha sido levado a dizer, em seu Tratado, que “O que é 

místico é que o mundo exista, não como o mundo é” (6.44).

Afirmando, então, como é típico dos poetas, o valor da poesia na recusa ao mundo dos 

valores mundanos, práticos e comerciais (Tezza, 2003, pp. 68-74), para Mallarmé o outro silêncio é 

o da poesia, o silêncio da “palavra essencial” {parole essentielle) na qual os seres desaparecem, 

oposta tanto à linguagem ordinária quanto à linguagem do pensamento. E o adjetivo “essencial” 

aqui deve ser compreendido de forma etimológica, derivado do verbo latino esse, “ser”. A 

linguagem pode enfim ter a sua essência, a sua capacidade de ser, na medida em que se afasta dos 

seres reais do mundo. Daí que o interessante, para o poeta, não seja a flor ou a árvore como os 

objetos do mundo que designamos por essa palavra, mas as palavras “flor” e “árvore”. No entanto,



como aponta Blanchot, nada é mais distinto de uma árvore do que a palavra “árvore”. Ainda que 

ocasionalmente ocorra de encontrarmos o fenômeno da iconicidade nas línguas, isso não é a regra. 

O autor usa o exemplo, motivo de profunda perturbação para Mallarmé, de que a sonoridade das 

palavras em francês para “dia” a “noite” {jour e nuit) acaba transmitindo uma sensação oposta ao 

esperado: jour; com o peso da vogal fechada e posterior ao que se soma o som arrastado do “r” 

final, seria grave e obscura, e nuit, iluminada e alegre, graças à combinação da vogal frontal, de som 

agudo, com uma consoante nasal praticamente insubstancial. Isso que é visto como uma falha 

{défaut) das línguas é, para Mallarmé, a grande justificativa da poesia: “Les langues n’ont pas la 

réalité qu’elles expriment, étant étrangères à la réalité des choses” (Blanchot, 1955, p. 32, n. 1). Ao 

se tomarem “elementos” no verso, porém, as palavras são libertadas de sua servilidade prática e 

tomam-se pura linguagem, um objeto, um poema, etimologicamente uma “obra feita” ou mesmo 

um “feitiço”43, uma coisa cuja existência independe de suas possíveis funções humanas. Daí que 

essa linguagem também seja um tipo de silêncio, de ausência, “ce langage dont toute la force est de 

n’être pas, toute la gloire d’évoquer, en sa propre absence, l’absence de tout : langage de l’irréel, 

fictif et qui nous livre à la fiction, il vient du silence et il retourne au silence” {ibid., p. 31).

E também nesse sentido que podemos falar de uma busca pela “pureza” na poesia de 

Mallarmé.

A expressão mais recorrente é “purificar as palavras da tribo”, que deriva de um verso em 

“Le tombeau de Edgar Poe”, soneto de verso de circunstância em homenagem à inauguração de um 

novo túmulo para o autor de “O corvo”, que Mallarmé muito admirava e chegou a traduzir. Poe 

havia originalmente sido enterrado como indigente em 1849, mas um monumento, em mármore, foi 

enfim encomendado anos mais tarde e o escritor foi exumado e enterrado de novo, com as devidas 

honras, em 1875. No ano seguinte, Sara Sigoumey Rice, uma professora de Baltimore que ajudou a 

reunir o dinheiro necessário para o novo túmulo, estava em vias de organizar um volume em 

homenagem ao autor, intitulado Edgar Allan Poe: A Memorial Volume, e solicitou a contribuição de 

Mallarmé, que compôs e enviou esse poema.

A frase em questão está no sexto verso do poema: “Eux, comme un vil sursaut d’hydre oyant 

jadis l’ange / Donner un sens plus pur aux mots de la tribu / Proclamèrent très haut le sortilège bu / 

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange” (Mallarmé, 1966, p. 94). Enquanto a primeira 

estrofe descreve a vida e a morte do poeta, que, tendo provocado seu século, brandindo uma 

“espada nua”, enfim foi “mudado” pela eternidade (o que sugere a sua purificação pela morte, como 

que alquimicamente purgado dos elementos mais grosseiros de sua biografia), a segunda estrofe

43 A conexão entre poema e feitiço não é tradicional, mas é uma aproximação etimológica que estamos traçando aqui 
com base na ideia de que ambos são “coisas feitas”, sendo essa a origem da palavra “feitiço” em português (que 
também dá no fetiche pela via francesa)



trata com mais detalhes de sua recepção. O público, que não o compreendeu, é representado como 

um monstro simbolicamente dotado de várias cabeças, uma hidra, numa investida contra o anjo que 

purifica as palavras. E, por fim, nos tercetos finais, é profetizada a fama póstuma do poeta para as 

eras futuras.

O ideal de pureza é um assunto impopular nos dias de hoje, com bons motivos: somos 

demasiadamente levados a pensar em assepsia e higiene, tanto a limpeza nauseante de um hospital e 

do rigor industrial de fabricação de produtos em massa, que remete a uma esterilidade hostil à 

bagunça da vida real, quanto a limpeza em seu sentido étnico, os ideais detestáveis de “pureza 

racial” que se traduzem linguisticamente numa erradicação do indesejável também no nível dialetal. 

Isso confere uma certa coloração sinistra ao se falar em “purificar a linguagem da tribo”, como faz 

Eliot em “Little Gidding” em alusão ao “Le tombeau de Edgar Poe”. Mas, ainda que Eliot possa ser 

um caso meio dúbio, não há nada do tipo em Mallarmé. A purificação da linguagem, para ele, se 

refere a esse processo de sua separação do mundo real e prático, que a aproxima da música. Como 

lembram Friedrich e Balakian, a lógica musical em Mallarmé não diz respeito a uma busca pela 

“musicalidade” do verso, o que tende a se referir à mera eufonia e exploração de recursos sonoros. 

Em vez disso, a música é um tipo de princípio organizador, uma força e um ritmo subjacentes, bem 

como um limite, na medida em que aproximar a linguagem da música implica uma destruição da 

comunicação. A música, em sua assemia, pode sugerir imagens, via sinestesia, e evocar emoções, 

mas nunca de fato comunicar nada. Diz Friedrich:

La condition préalable à la pureté poétique est donc la « déréification ». Toutes les autres 
caractéristiques de lá poésie moderne se trouvent déjà réunies dans ce concept tel que 
Mallarmé l ’a utilisé et transmis à lá postérité : faire abstraction de l ’expérience quotidienne, 
des contenus didactiques ou utilitaires, des vérités pratiques, des sentiments de tout un 
chacun, des ivresses du coeur. Le renoncement à touts ces éléments donnera à la poesie la 
liberté d’exercer sa magie verbale. Dans le jeu des puissances de la langue, qui se situent en 
deçà et au-delà de la fonction de communication, naît victorieusement la sonorité 
impérieuse, libre de toute signification qui donne au vers la force d’une formule magique. 
(Friedrich, 1999, p. 191)

Apenas quando forem purgados toda a experiência cotidiana, todo didatismo, toda verdade 

prática e sentimentos -  não por acaso elementos geralmente ausentes da poesia madura de Mallarmé 

-  é que será possível encontrar alguma pureza na linguagem poética, restaurada a uma condição de 

“formula mágica”. Conclui Steiner, em sua leitura do “Soneto alegórico de si mesmo”, “The wit and 

visionary exactitude of the exercise lie in the suggestion, constantly urged by Mallarmé, that 

alternative languages, purer, more rigorous, flourish at increasing distances from or below the 

surface of common discourse” (Steiner, 1975, p. 189).

Tudo isso aponta para um tipo de teoria muito bem estabelecida por trás da sua prática 

poética. No entanto, chegar a essa formulação não foi fácil para Mallarmé.



Como se sabe, o poeta começou a escrever ainda na década de 1860, mas em 1866 é 

acometido por uma terrível crise criativa, existencial e espiritual. Partindo da poesia de um 

“idealista estético fervoroso”, como diz Evans (2004, p. 217), que visava refletir em seus versos a 

“Beleza absoluta” que deveria ser o ideal de todo poeta, Mallarmé mergulha no abismo da solidão e 

da frustração por não conseguir realizar seu projeto poético. Como aponta Stroparo (2012, pp. 101 e 

ss.), parte dessa crise é pessoal -  Mallarmé então se via isolado, sem uma vida social e intelectual 

ativa na cidade pequena onde estava morando -, e parte tem a ver com seu próprio desenvolvimento 

poético, o processo de se desviar do caminho poético criado por Baudelaire, como aponta a crítica. 

E nas cartas de 1865 e 1866 que começa a ganhar espaço a ideia do “nada”, a princípio grafado em 

minúsculas, depois capitalizado -  Néant, “o Nada” -, representando um “forte sentimento 

incapacitante, aniquilante”, no qual ele, aos poucos, virá a reconhecer a inspiração para sua obra 

futura. Em carta a Henri Cazalis44, de 28/4/1866, ele diz ter encontrado dois abismos, um dos quais 

seria esse Nada, o que o leva a declarar: “ainda estou muito consternado para poder crer até mesmo 

em minha poesia e me recolocar no trabalho que esse pensamento esmagador me fez abandonar. 

Sim, eu o sei, somos apenas formas vãs da matéria, -  mas bastante sublimes para ter inventado 

Deus e nossa alma” (Mallarmé apud Stroparo, 2012, p. 102). No espaço de um ano, porém, esse 

desespero, terá dado lugar a uma transformação dos seus valores, como fica evidente numa carta, 

para o mesmo destinatário, de 14/5/1867: “Fiz uma descida ao Nada longa o suficiente para poder 

falar com certeza. Há somente Beleza; -  e ela só tem uma expressão perfeita, a Poesia. Todo o resto, 

é mentira -  exceto, para aqueles que vivem do corpo, o amor, e, este amor do espírito, a amizade” 

{ibid., p. 108).

Essa descoberta do Nada é relevante para a postura de Mallarmé diante da linguagem, na 

medida em que o Nada se relaciona ao silêncio e aos vazios do papel, tanto na página horrivelmente 

em branco, que o atormenta quando não consegue escrever, quanto nos espaços entre as palavras, 

que virão a ser explorados na sua obra-prima, Un coup de dés. Se entendermos o Nada como uma 

ausência, como a forma suprema da ausência, então esse não foi, para o poeta, seu primeiro 

confronto com essa ideia. Como aponta Balakian (1985, pp. 63-5), suas principais preocupações se 

cristalizaram desde cedo, sendo duas delas o horror ao ennui, o tédio existencial, e ao gouffre, a 

contraparte obscura do azur, o azul eterno e sereno do céu. Tais preocupações marcam poemas de 

começo de carreira como “Brise marine”, “Les fenêtres”, “L’azur” e “Igitur”. Em “L’azur”, por 

exemplo, após tentar obstinadamente fugir do céu, convocando inclusive as brumas e as fumaças

44 Sua descoberta do budismo, como descrita nessa mesma carta, pode ter tido um papel transformador também. Só é 
difícil precisar o quanto Mallarmé tinha conhecimento das doutrinas budistas, e qual exatamente era a natureza do 
budismo que chegou a ele, haja vista que o próprio budismo estava emvias de transformar-se no século XIX. Vale a 
pena reforçar, porém, que esse contato não é o suficiente para que tratemos dele como de fato um poeta místico.



das chaminés para cobrirem-no, o poeta termina por fracassar, o que o leva ao grito de horror que 

conclui o poema: “Je suis hanté. L’Azur! L’Azur! L’Azur! L’Azur!”. O azul do céu, afinal, nada 

mais é do que um vasto nada, uma ausência de nuvens ou de outros corpos celestes, como os que 

marcam o céu noturno, e o ennui, impresso em versos como “La chair est triste, hélas ! et j ’ai lu 

tous les livres”, também pode ser compreendido como ausência, no sentido de ausência de 

estímulos.

Para Blanchot, esse confronto direto com o Nada em Mallarmé se deu pela própria 

experiência da escritura. Diz o autor:

Quand il affirme : « J ’ai senti des symptômes très inquiétants causés par le seul acte 
d’écrire », ce qui importe, ce sont ces derniers mots : par eux, une situation essentielle est 
éclairée ; quelque chose d’extrême est saisi, qui a pour champ et pour substance le « seul 
acte d’écrire ». Ecrire apparaît comme une situation extrême qui suppose un renversement 
radical. (...) «En  creusant le vers », le poète entre dans ce temps de la détresse qui est celui 
de l’absence des dieux. Parole étonnante. Qui cruse le vers, échappe à l’être comme 
certitude, rencontre l’absence des dieux, vit dans l ’intimité de cette absence, en devient 
responsable, en assume le risque, en support la faveur. Qui creuse le vers doit renouncer à 
toute idole, doit briser avec tout, n’avor pas la vérité por horizon, ni l’avenir pour séjour, 
car il n’a nullement droit à l ’espérance : il lui faut au contraire désespérer. Qui creuse le 
vers, meurt, rencontra sa mort comme abîme.
(Blanchot, 1955, p. 30)

Os termos de Blanchot são gnômicos e beiram o melodramático, mas fazem sentido para 

tratar de alguém que foi em tão grande medida um writerly poet como Mallarmé e que, como 

Nietzsche, teve que se haver diante do silêncio e da morte de Deus que foi a obsessão da segunda 

metade do XIX. E compreensível ainda que o Nada seja evocado pelo gesto de escrever: para além 

da contemplação do abismo vazio da folha em branco, escrever é um uso de linguagem, porém um 

uso em que o som da fala é suprimido, e é uma atividade comunicativa em algum grau, que, como 

toda comunicação, visa um interlocutor, mas um interlocutor que também se vê ausente.

Como se representa o Nada? E aí que Mallarmé consegue subverter as supostas debilidades 

da linguagem e transformá-las numa força, porque é apenas na linguagem que se pode capturar a 

ausência, e não nas coisas -  afinal, o Nada não existe no mundo prático, no mundo da natureza, dos 

objetos. A linguagem poética é um meio plástico ou mesmo homeopático, pelo qual as coisas 

passam e deixam sua marca duradoura mesmo na ausência, como se observa em “Sainte” 

(Mallarmé, 1966, p. 64).

“Sainte” é um soneto que descreve o que talvez, se formos nos orientar por um viés de 

crítica genética, seja uma estátua de Santa Cecília, padroeira dos músicos, haja vista que o nome da 

santa se via incluso explicitamente no título de uma das versões anteriores do poema. Mas é uma 

descrição muito estranha. Que tipo de descrição é essa, afinal, em que o poeta se demora sobre o 

que não está na imagem? Como Rimbaud, Mallarmé sugere que o tempo seja uma ilusão: outrora



havia certos itens na cena, como a caixa de sândalo, a viola, a mandora e o velho livro. Nada mais 

está lá, todas essas coisas foram removidas, mas existem ainda enquanto linguagem. Não se pode 

apontar a ausência pelas coisas em si, mas, ao se dizer palavras como sans (“sem”) e jadis 

(“outrora), é possível dar tratamento a essa ausência. Assim afirma Friedrich:

Le poème se meut dans un espace où les différences réelles sont abolies et où s’opère un 
mélange complexe des éléments ainsi dépassés aux-mêmes. Quelque chose d’autre se 
produit encore: la viole est « recélée » par la fenêtre : elle n’est donc plus présent en tant 
qu’objet, mais seulement dans la mesure où elle est désignée par le poème. La flûte et la « 
mandore » (une sorte de flûte) ne sont là qu’en tant que souvenir d ’un autrefois. Le vieux 
livre qui est sans doute présent n’appartient pas plus au temps présent que tous les détails 
qui le caracterisént : il ruisselait « jadis selon vêpre et complie ». À partir de la troisième 
strophe cependant, l’eloignement des objets s’accentue encore. La transition est donné par 
cette harpe qui est en même temps une aile d’ange, une identité irréelle.
(Friedrich, 1999, p. 138)

Tudo é irreal: nenhuma das coisas mencionadas está de fato em cena, e mesmo a “harpa” 

que a santa toca, como descobrimos ao final, não é uma harpa, mas, de algum modo, a imagem da 

asa de um anjo (uma estátua de anjo?) num jogo de reflexos e luzes do fim de tarde. Em meio a 

todas essas ausências, -  a todo esse Nada -  o verso final encerra a descrição com mais uma imagem 

de ausência, à qual tudo aqui se resume. No que a santa “toca” sua “música” numa “harpa” irreal,

ela é uma musicista, mas uma musicista do silêncio. Todo o poema caminha para essa conclusão

que nos põe diante de um ícone poderoso do Nada.

Porém, a partir desse Nada evocado pelo poema, algo acontece, um tipo de milagre como a 

origem da vida ou a criação ex nihilo, porque a existência do poema constitui uma forma de ser. A 

imagem não é um retrato realista, mas também não é alegórica ou simbólica de sentimentos. De 

fato, nada está sendo exprimido aqui. Não há um sentimento íntimo ao qual o poeta dá vazão como 

Musset em “J’ai perdu ma force et ma vie”, ainda que possamos falar do poema como resultante da 

experiência do poeta com o Nada. Não há um conselho, uma exortação, um slogan ou uma palavra 

de ordem, e a linguagem não é subordinada a qualquer uso prático -  como, apesar da resistência dos 

poetas à praticidade, acontece até mesmo na poesia, quando um poeta como Horácio, por exemplo, 

faz a afirmação direta e também utilitária de que é doce e honroso morrer pela pátria. Nisso, a 

distinção traçada por Deleuze & Guattari entre expressão e produção parece se fazer relevante aqui. 

Para os autores, a literatura é uma produção e não expressão, no sentido de que se trata de um 

processo criativo do desejo a partir do qual emerge um objeto que é a obra literária, e esse objeto 

não pode ser reduzido a uma mera mensagem de comunicação de seu autor com o público. Esse 

cordão umbilical entre o autor e a obra deve ser cortado, a fim de se evitar a leitura redutiva e 

psicologizante que era comum no século XIX. Diz a dupla:



Il y a longtemps pourtant qu’Engels a montré, déjà à propos de Balzac, comment un auteur 
est grand parce qu’il ne peut s’empêcher de tracer et de faire couler des flux qui crèvent le 
signifiant catholique et despotique de son œuvre, et qui alimentent nécessairement une 
machine révolutionnaire à l ’horizon. C’est cela le style, ou plutôt l ’absence de style, 
l ’asyntaxie, l’agrammaticalité : moment où le langage ne se définit plus par ce q u ’il dit, 
encore moinspar ce qui le rend signifiant, maispar ce qui lefait couler, fluer et éclater -  le 
désir. Car la littérature est tout à fait comme la schizophrénie : un processus et non pas un 
but, une production et non pas une expression.
(Deleuze & Guattari, 1972, pp. 158-9, grifos nossos)

“Momentos em que a linguagem não se define mais pelo que diz”, eis uma frase que 

funciona muito bem como definição da poesia moderna e do modo moderno de leitura de poesia. 

Porém, essa forma de se engajar com o literário, no geral, e o poético, em particular, é também uma 

inovação recente, e para a qual a contribuição de Mallarmé foi significativa. Mesmo Arthur 

Symons, ainda em 1908, em sua retrospectiva da vida e obra de Mallarmé, em meio às suas 

lembranças dos mardis e avaliações de sua poesia, já havia chegado a essa conclusão: “To evoke, by 

some elaborate, instantaneous magic of language, without the formality of an after ali impossible 

description; to be, rather than to express: that is what Mallarmé has consistently, and from the first, 

sought in verse and prose” (Symons, 1908, p. 128).

O próprio poeta também parecia estar consciente dessa diferença que separa um poema 

apenas expressivo de um poema como produção, como ser. Como diz Blanchot, citando uma carta 

de 1891 de Mallarmé: “Mallarmé a eu de la nature propre de la création littéraire le sentiment le 

plus profondément tourmenté. L’oeuvre d’art se réduit à l’être. C’est là sa tâche, être, rendre présent 

« ce mot même : c ’est » ... « tout le mystère est là »” (Blanchot, 1955, p. 35).

De novo, o mistério. Fica a impressão de que Mallarmé e Blanchot certamente concordariam 

com o primeiro Wittgenstein, que citamos anteriormente, no tocante à questão do ser, a existência 

das coisas, como o grande mistério. No processo de criação mallarmaico, esse mistério então passa 

a revestir também essas coisas de linguagem que são os poemas. E por isso que a familiaridade dos 

objetos que eles tomam como referência acaba sendo abalada: como dito, é apenas o “véu ilusório” 

da linguagem cotidiana que faz com que eles surjam diante de nós como objetos habituais. 

Perturbado o véu pela palavra essencial, ao retornarmos do mundo de linguagem pura de Mallarmé 

para o mundo material, um leque ou um salão vazio deixam de ser objetos banais e encontram-se 

revestidos de algo de inefável. E assim que Mallarmé “rend réel le mystère essentiel que recèlent les 

objets familiers” (Friedrich, 1999 p. 135), e talvez seja por isso que, mesmo não sendo um poeta 

místico de fato, ele tantas vezes seja confundido com um.

A essência do poema, no entanto, é diferente da dos outros objetos, como Blanchot faz 

questão de frisar, e um poema como “Santa” não existe do mesmo modo como existe uma estátua 

de Santa Cecília. Sua existência, tal como ele é constituído, de algo insubstancial que é a



linguagem, é mais tênue. Mesmo que o poema seja registrado como escrita, ele só existe como um 

objeto mental e por isso está “sempre prestes a passar do tudo ao nada” {ibid., p. 36). Para Blanchot, 

as palavras se encontram num processo perpétuo de autoaniquilação, e é assim que o poema surge, 

como um objeto, do Nada, para retornar ao Nada, do Silêncio ao Silêncio, no que talvez mais uma 

vez uma comparação bíblica com a efemeridade da própria vida humana -  “do pó ao pó” -  se 

insinue. Em todo caso, esse é um viés que nos ajuda muito a entender a dificuldade em Mallarmé: 

antecipando e incorporando a lição dos versos de Archibald Mcleish, “A poem should not mean / 

But be” (melhor do que o próprio, inclusive, que nesses versos acaba caindo no didatismo, 

ironicamente), afirmar que seus poemas são difíceis implica confessar uma dificuldade em extrair 

sentido deles, mas, considerando que essa é uma dificuldade que encontramos no próprio mundo, na 

medida em que apenas ao recorrermos a um discurso místico, como as correspondências de 

Swedenborg, é que os objetos podem apontar para outras coisas. Em todo caso, novas formas de 

interpretação se fazem necessárias.

5. Rebolando contra a linguagem: da contemplação às casas noturnas, dionisicamente

Nas últimas seções, vimos uma pequena constelação de autores do século XIX e o modo 

como eles se deram conta do “abismo” que se abria de repente entre a linguagem e as coisas e o que 

fizeram a respeito. Cada um desenvolveu uma forma bastante própria de enfrentar o problema, e é 

notável que tenham chegado a compreensões parecidas, interrelacionadas, mesmo que sem linhas 

diretas de influência, haja vista que muito do que vimos sobre seu pensamento foi exprimido em 

cartas e ensaios publicados apenas décadas mais tarde. A impressão que se tem é que essa ideia 

“pairava no ar”, e eles foram os pioneiros em captá-la.

Poderíamos prosseguir século XX adentro listando como os poetas e movimentos de 

vanguarda perceberam e lidaram com esse mesmo problema: o Expressionismo de poetas como 

Trakl encontrará outros meios, também radicais em sua quebra com a sintaxe e fragmentação dos 

poemas, em suas imagens impactantes e outros elementos, de tratar das experiências, sobretudo o 

trauma extremo do horror sem precedentes suscitado pela Primeira Guerra; os surrealistas beberão 

de nomes como Rimbaud e Lautréamont, bem como do surgimento da psicanálise, para explorar o 

subconsciente com técnicas como a escrita automática, por mais que não tenham digerido bem a 

poética de Mallarmé, tendo ironicamente retornado a um “bom francês de liceu” em sua 

representação do que passa no subterrâneo da mente humana; o Imagismo virá a proclamar que 

“não há ideias senão nas coisas”, e seus poemas mais famosos como “The Red Wheelbarrow” serão



exemplares disso, explorando como as palavras, cada vez mais nuas, econômicas, surgem no branco 

do papel como os objetos surgem no campo de visão; o Futurismo igualmente recorrerá à nudez dos 

substantivos, bem como a sinais matemáticos e outras bizarrices para capturar a imagem das 

energias destrutivas e dinâmicas do novo mundo da alta velocidade e da guerra; Gertrude Stein em 

1914 publica Tender Buttons, uma série de retratos de coisas com técnicas comparáveis às do 

Cubismo, numa tentativa de “criar uma relação verbal entre o verbo e as coisas vistas”, com 

violações notáveis de sintaxe e sentido; também Francis Ponge em 1942 publica Le parti pris des 

choses, em que um exercício semelhante é realizado, com uma série de poemas em prosa que 

exploram os objetos, visando, em suas próprias palavras, “restaurar o poder e a pureza da 

linguagem”; e essa percepção chega a se insinuar até mesmo na obra do chamado “primeiro 

Wittgenstein”, cuja proposição 5.6 do Tractatus determina que “os limites da minha linguagem são 

os limites do meu mundo”. E assim por diante45.

Acontece que precisamos traçar um limite em algum momento, do contrário poderíamos 

continuar este estudo inteiro fazendo só isso. Então, para o bem da consistência, vamos limitar a 

nossa análise mais profunda a esses pioneiros do século XIX.

Porém, como o leitor e a leitora perspicazes hão de ter notado, nós escolhemos começar este 

capítulo com um exemplo retirado diretamente do cinema hollywoodiano e da cultura pop, bem 

como com uma epígrafe da canção “Enjoy the silence” do grupo de synthpop inglês Depeche Mode, 

que foi hit nos anos 80 e ainda é uma presença hoje em boates alternativas pela noite afora. Tais 

exemplos surgem aqui a fim de ilustrar a ubiquidade do fenômeno.

Se o nosso ponto de partida é a noção da debilidade da linguagem, a sua perda de poder 

expressivo e a sua desarmonia com a suposta essência das coisas também é muito fácil de se sugerir 

a ideia de que isso derive de algum processo degenerativo. E uma consequência lógica: se as 

palavras são metáforas gastas, moedas que perderam a efígie, logo elas tiveram uma efígie em 

algum momento; e, se cabe ao poeta purificar a linguagem da tribo, é porque essa pureza foi 

conspurcada.

Sem que qualquer um desses autores o expresse plenamente, uma ideia de linguagem e do 

poeta e seu papel vai se cristalizando. Assim, se podemos expressar em poucas palavras qual é essa 

narrativa principal que ancora o fazer poético moderno, imagino que a que propomos abaixo se 

aproxime bastante do que é imaginado pelos poetas. Exprimo-a aqui em termos de proposições 

lógicas, uma vez que cada conceito deriva de um outro anterior:

45 Também na minha dissertação, pensando no problema, há outros quatro exemplos da poesia contemporânea, em 
Szymborska, Domeneck, Azevedo e Enzensberger.



1. Houve um momento remoto da história da humanidade em que se gozava de uma união 

plena e mágica entre as palavras e as coisas.

2. Os usos comuns da linguagem a desgastam e exaurem suas associações, seu potencial 

criativo, sua expressividade, sua magia, seu poder e vitalidade -  o fato de que há um abismo entre 

as palavras e as coisas agora sendo a prova desse processo de desgaste.

3. Cada vez mais essa inadequação para dar conta das experiências resultará em sensações 

pontuais de que a vida de verdade é inefável. A inquietação resultante pode levar à formação do 

poeta, mas na maioria das pessoas comuns o resultado há de ser apenas a redução das experiências 

comunicáveis possíveis, com efeito a redução da esfera da -vida.

4. Se for permitido que esse processo seja levado a cabo, a linguagem estará morta e será útil 

apenas para os processos mecânicos de um mundo mecânico de gente mecânica.

5. O poeta, porém, é alguém dotado de grandes poderes visionários e que naturalmente não 

se encaixa no mundo mecânico. Ele não tem um papel claro na sociedade. Enxerga e vivência as 

coisas de outro jeito, rebela-se contra a ordem estabelecida e, ao submeter sua visão à linguagem, 

esta acaba violada de formas criativas, na medida em que usos novos e originais são descobertos.

6. E através desse processo -  o único modo legítimo de se fazer a verdadeira poesia -  que o 

poeta purifica a linguagem, destruindo o que está calcificado e insuflando-a com um novo sopro de 

vida, que adia a sua morte.

Nos cerca de 200 anos que separam Wordsworth de Ben Lerner, essa é a narrativa que 

emerge, em parte talvez por acaso (as novas formas de se ler poesia, como veremos, não poderiam 

ser previstas nem pelos próprios poetas do XIX), em parte incorporada ao programa de invenção da 

figura do poeta, que passa a ter um papel importante num mundo que o rejeitou.

Assim, ainda que, como vimos, a gênese dessa noção de linguagem (e do papel do poeta que 

a acompanha) possa ser identificada, como fizemos com Steiner (1975), nesses autores do XIX, de 

algum modo ela se disseminou de tal forma que não é possível dizer que hoje esteja restrita apenas 

ao meio de poetas e pensadores. Pelo contrário, como se pode ver, um número incontável de 

pessoas já rebolou na noite enquanto afirmava o caráter não apenas falho, mas pernicioso, da 

linguagem: “Words are very / Unnecessary / They can only do harm”.

No caso do Depeche Mode, o gesto é muitíssimo adequado para acompanhar a letra. Tudo 

que o eu-lírico precisa está a seu alcance, corporalmente, de modo que dizer algo em palavras 

estragaria a situação. A canção não necessariamente viola a comunicação, como prescreve a poética 

moderna (ainda que, como apontaremos num instante, haja inúmeras canções pop que o façam, o 

que representa um tipo de vitória dessa poética), mas a debilidade da linguagem é tematizada de



forma explícita, não apenas no refrão, mas ao longo de toda a letra. As palavras são descritas como 

violentas ao romperem o silêncio e atravessarem o eu-lírico de forma dolorosa. “Vows are spoken / 

to be broken” -  em contraste com os sentimentos, descritos como “intensos”, o fato de que as 

palavras podem fazer parte de mentiras pesa contra elas, bem como a sua efemeridade: “Pleasures 

remain / so does the pain / words are meaningless / and forgettable”.

A experiência, boa ou má, permanece na memória. As palavras, não.

Depeche Mode não é o único exemplo de um grupo musical^op a tratar do que é visto como 

inadequações da linguagem. Simon & Garfunkel também já o fizeram em 1963 com outra música 

com “silêncio” no título, “The Sound of Silence”. Nela, a dupla de música folk  apresenta, no 

entanto, o silêncio sob uma luz negativa (“Fools, said I, you do not know

/ Silence like a cancer grows”), algo que reina supremo mesmo enquanto as pessoas tentam, 

inutilmente, rompê-lo, porque a comunicação surge, na visão do eu-lírico, como uma

impossibilidade: “People talking without speaking / People hearing without listening / People 

writing songs / That voices never share / And no one dare / Disturb the sound of silence”.

Em outra canção da dupla, “The Dangling Conversation”, também sobre a linguagem, temos 

a imagem de um casal lendo poemas num fim de tarde sentado no sofá da sala, que, apesar de 

discutirem “as coisas que importam com as palavras que precisam ser ditas”, se vê alienado 

emocionalmente, de modo que fica a impressão, para o eu-lírico, de que a outra pessoa se tomou 

uma completa estranha.

Ainda sobre a experiência amorosa, a cantora de jazz Sarah Vaughan comenta também a 

incapacidade de descrever o seu amor com palavras em “Words can’t describe”, e The Who, em “I 

can’t explain” nos mostra um eu-lírico que tenta descrever o que sente pela outra pessoa, mas como 

o título e o refrão indicam, ele não obtém sucesso: “I think it’s love / Try to say it to you / When I

feel blue / But I can’t explain”. Já “Don’t Talk”, dos Beach Boys, se aproxima de “Enjoy the

Silence” em seu comportamento, ainda que sem tanta desconfiança quanto à linguagem, quando diz 

“There are words we both could say / But don’t talk, put your head on my shoulder”, enquanto 

Annie Lennox, em “No More I Love You’s” explora a relação entre o mundo, sentimento e 

linguagem em seu refrão num contexto de separação amorosa: “No more I love you’s / The 

language is leaving me / No more I love you’s / Changes are shifting / Outside the words”. Num 

exemplo ainda mais improvável, o problema de se dizer “eu te amo” foi explorado inclusive por 

uma banda de hard rock dos anos 80, chamada Extreme, que fez sucesso com a balada “More than 

words”, na qual o eu-lírico reclama que seria necessário mais do que apenas palavras para provar o 

amor que há entre ele e sua interlocutora (“Then you wouldn’t have to say / That you love me 

/ ‘Cause I’d already know”). Ele inclusive comenta que, se ele pudesse desaparecer com essas



palavras, ela não poderia resolver os conflitos mais só dizendo “eu te amo”. Como é recorrentejá 

em canções desse tipo, “More than words” se conclui pedindo um contato físico, considerado mais 

verdadeiro do que as palavras.

No tocante à incorporação do método da poesia moderna, pela descrição de Steiner da 

produção de versos difíceis que levam a linguagem aos seus limites, os casos são tão numerosos que 

é difícil escolhermos um único exemplo. Como será visto ao tratarmos do tema mais adiante, no 

capítulo 3, a poesia moderna cria uma dinâmica de autossuperação, em que cada poeta produz 

violações novas e originais com técnicas que, porque o público aos poucos se acostuma a elas, 

tomam-se disponíveis a novos poetas ao mesmo tempo em que os instigam a ir além delas. Como 

resultado, formas que seriam escandalosas para o século XIX e que resultariam em internação no 

hospício, já foram plenamente incorporadas até mesmo à música pop, de modo que sequer 

estranhamos quando uma série de versos viola a sintaxe ou não faz sentido.

Tomemos como exemplo o grande hit da banda Nirvana, “Smells like Teen Spirit”. 

Considerada um dos hinos da chamada “Geração X”, marcada por uma postura ao mesmo tempo 

irônica e descontente, cuja promoção autodepreciativa das figuras do loser e do slacker fazia uma 

contraposição ao ideal yuppie dos anos 80, a música incorpora com perfeição esse estado de 

espírito. Elaine Lapriore, em artigo publicado no jornal The Washington Post em ocasião da 

comemoração dos 10 anos do seu lançamento, a descreve, não por acaso, como “woefully 

unintelligible” (Lapriore, 2001). Dada a escassez de leituras mais acadêmicas sobre as letras, 

convém uma breve tentativa de análise, a fim de ilustrar o nosso ponto.

“Teen Spirit” se abre com uma estrofe inicial convidativa, porém confusa, na medida em que 

sugere algum tipo de situação social que é ao mesmo tempo perigosa, pela referência a armas, e 

blasé, dado o tom casual com o qual isso é mencionado, bem como a presença de alguma figura 

feminina extremamente entediada, como se houvesse tão poucas coisas a se fazer no grupo de 

amigos (parece que fica implícito que há um grupo) que só resta brincar de tiro ao alvo ou mesmo 

roleta-russa: “Load up on guns, bring your friends / It’s fun to lose and to pretend / She’s over-bored 

and self-assured / Oh no, I know a dirty word”. O último verso alude ao costume típico do 

puritanismo norte-americano de censura de palavrões -  toda uma cultura de swear jars e coisas do 

tipo -, mas é difícil entender a relação que esta frase estabelece com as anteriores. No entanto, 

mesmo essa falta de relação oferece uma chave interpretativa, porque constitui um fenômeno 

recorrente ao longo da canção, como se pode ver nos versos “Oh well, whatever, never mind” e o 

bizarrissimo “A mulatto, an albino, a mosquito, my libido”, sempre os últimos versos das estrofes e 

refrão, evocando uma forma de discurso que parece desorganizado pelo distanciamento apático e



pela recusa à comunicação -  -whatever sendo a expressão adolescente favorita para encerramento de 

discussões nos anos 90.

O refrão parece insistir nessa ideia da diversão perigosa, com o verso enigmático “With the 

lights out, it’s less dangerous” (como assim é menos perigoso com a luz apagada? Perigoso em que 

sentido? O que eles não querem ver?) e as repetições de “Here we are now, entertain us”. O humor 

autodepreciativo também aí faz uma aparição em “I feel stupid and contagious” (o que é muito 

irônico no refrão grudento de uma canção) e na segunda estrofe que diz “I’m worse at what I do 

best”. No entanto, é difícil formar uma imagem geral que emerja a partir de tudo isso. Por mais que 

as frases sejam simples, não parece haver elucidação ou paráfrase possíveis. E, ao mesmo tempo, 

não se trata de puro nonsense, e o seu público não apenas enxergou coisas nesses versos como se 

viu refletido neles.

Lapriore, em seu artigo, lista algumas interpretações, incluindo a sua própria. Para ela, 

“‘Smells Like Teen Spirit’ did an amazing thing: It brought everyone down. It rained on Republican 

hopefulness, post-Gulf-War jingoism. It asked the world to put on an old flannel shirt and wallow in 

ennui, real or imagined”. (Lapriore, 2001). Para o cartunista Ted Rail, esse era o “grito de guerra 

para uma geração de pessoas que não tinham nada em comum além da alienação e da raiva e da 

fúria”, uma geração que ainda não tinha voz e que a encontrou em “Teen Spirit”. Para Anthony 

DeCurtis, ela é semelhante a “Satisfaction”, dos Rolling Stones, haja vista que ambas são canções 

com um teor político que não é explícito, mas sugerido, representando um ataque à cultura hipócrita 

de propaganda comercial. A questão do comercialismo foi famosamente um problema para Cobain, 

que não soube se adaptar à fama. Como DeCurtis comenta, o suicídio do artista acabou também 

maculando a leitura da canção, de modo que hoje é impossível ouvi-la como no começo da década 

de 1990, capturando esse tom celebrativo de rebelião adolescente sem a lembrança do “fim 

profundamente trágico”.

Assim, fica evidente que, por mais que a letra de “Teen Spirit” seja ininteligível num nível 

comunicativo, algo acaba sendo evocado e transmitido (e é certo que, nisso, a letra não está sozinha 

e é reforçada pela música e até mesmo pelo clipe, veiculado inúmeras vezes pela MTV): uma 

sensação de insatisfação que não condizia com as esperanças suscitadas pela prosperidade 

econômica do período, uma forma de revolta refratada pelo distanciamento irônico, uma celebração 

da autenticidade de uma subcultura ainda não cooptada pela indústria midiática.

Cito o caso do Nirvana não como quem diz “olhem que técnicas sofisticadas, semelhantes às 

de Mallarmé e Rimbaud”, mas por conta de sua popularidade e estatuto como um clássico 

contemporâneo, a fim de demonstrar o quanto já estamos acostumados com o grau de dificuldade 

poética que era novidade no século XIX. Mesmo que a poesia seja uma coisa odiada, como vemos



com Ben Lerner, vastas multidões de pessoas têm esse tipo de engajamento linguístico com formas 

poéticas que seguem na contramão da linguagem comunicativa, sem que isso represente um 

problema, inclusive comercial.

Enfim, esses são apenas alguns dos exemplos musicais mais famosos retirados da música 

pop em língua inglesa que podemos abordar ainda dentro do nosso tema. Uma pesquisa mais detida 

revelaria inúmeros outros casos e poderia detalhar melhor a forma como diferentes músicos e 

grupos lidaram com a questão, mas, para os nossos propósitos aqui, acredito que esses casos já nos 

bastam, a título de ilustração, sendo desnecessário nos alongarmos mais sobre o assunto (por mais 

que seja divertido e possa ser para muita gente o ponto alto deste estudo).

Saindo do âmbito da música, mas ainda assim tratando de uma produção dentro da cultura 

mais pop e menos “erudita”, podemos pensar numa crônica de Rubem Alves que trata de poesia, 

chamada “A complicada arte de ver”, publicada na Folha de São Paulo em outubro de 2004.

O texto de Alves, que parte de uma breve narrativa para fazer certas reflexões, acompanha 

uma situação ficcional em que uma dona de casa se deita no divã de um psicólogo, que é o narrador 

da história. Ela, que gostava de cozinhar, se vê subitamente afetada por uma condição na qual “tudo 

que vejo me causa espanto”, inclusive as cebolas que cortava, que lhe aparecem como a “rosácea de 

um vitral de uma catedral gótica”. O narrador lhe responde pegando a “Ode à cebola”, de Neruda, e 

comentando que ela “ganhou olhos de poeta”. As reflexões que se seguem, com citações, algo 

incongruentes e fora de contexto, de Blake, Adélia Prado, Alberto Caeiro, Nietzsche, cummings, 

Vinícius de Moraes e até do zen-budismo e do Novo Testamento, comentam o que seria essa visão 

do mundo do poeta e sua perspectiva anti-utilitarista num mundo cada vez mais mecânico que não 

se basta por si só. Trata-se, em suma, de uma defesa da poesia em linguagem acessível, que 

apresenta para um público mais leigo algumas ideias que são lugar-comum poético desde meados 

do século XX, em forma diluída e simplificada. Ele não toca de maneira explícita em questões sobre 

linguagem, mas o fantasma de Chandos paira sobre a situação toda, como quando o lorde diz sobre 

sua relação com objetos mundanos:

Cada um destes objectos, e milhares de outros a eles semelhantes, que os olhos do comum 
vêem à luz da indiferença do que para eles é óbvio, pode ganhar para mim subitamente, 
num qualquer momento que não está ao meu alcance convocar, uma marca tão sublime e 
comovente que todas as palavras me parecem pobres de mais para o exprimir. E pode 
também ser a imagem precisa de um objecto ausente que, por uma qualquer razão que me 
escapa, foi escolhido para ser inundado até ao bordo por aquela maré do sentimento do 
divino que o preenche num crescendo súbito e suave.
(Hofmannsthal, 2012, p. 23)

Em todo caso, portanto, o problema da linguagem fica sugerido: há uma linguagem comum 

que acompanha a vida cotidiana e prática dos “olhos de adulto” na qual “o ver se subordina ao



fazer” -  e a  linguagem igualmente deve acompanhá-lo. Ainda que isso seja necessário para se viver, 

para Rubem Alves (como para Transtrómer...), “é muito pobre”, não basta, e por isso é importante 

desenvolver “olhos de criança”, o que ele iguala à visão do poeta, capaz de olhar “pelo prazer de 

olhar”. Quando o mundo é visto sob essa perspectiva visionária, toda experiência se intensifica, 

você passa a ver não mais a cebola para ser cortada e refogar o bife do almoço, mas uma “rosa de 

água com escamas de cristal”, nos versos de Neruda.

Partindo de uma perspectiva mais crítica, o texto de Rubem Alves é certamente bastante 

ingênuo e reduz a experiência poética a um tipo de hedonismo, como se ter uma “epifania do 

sagrado”, como ele comenta que tem ao ver os ipês florindo, fosse sempre prazeroso e não pudesse 

ser também uma experiência aterradora, como era a experiência de Mallarmé diante do azul e do 

Nada, a loucura de Chandos, o “medo e tremor” das experiências místicas de Abulafia ou o 

“temor/tremor” de Kierkegaard46. Isso reduz o valor sapiencial que Alves pretende conferir ao 

poético -  o prazer por prazer, afinal, também pode ser comprado. Como é típico do lirismo e até 

mesmo do misticismo mais pop, há uma ênfase nesse hedonismo, na tranquilidade e na facilidade, o 

que é compreensível na medida em que o texto funciona como um tipo de marketing do poético, e 

esses “olhos de poeta” seriam menos interessantes ao público se viessem acompanhados das 

possibilidades mais preocupantes do fazer poético.

Nisso, é muito provável que os poetas discordassem violentamente dele, sobretudo os que 

ainda reservam para si o papel messiânico de lutar contra a morte da linguagem. No entanto, ele não 

está de todo desalinhado ao seu discurso, como atesta o exemplo dado de Neruda. Poderíamos 

somar inúmeros outros como os retratos cubistas de comida de Gertrude Stein em “Tender Buttons” 

ou de Francis Ponge, que mencionamos acima. A poesia, especialmente a moderna, atribui um 

caráter inefável a cada vez mais experiências. De fato, não são as coisas que se tomam 

incompatíveis com a linguagem comum, mas sim o modo de vê-las -  o poético é sobretudo uma 

perspectiva. Não por acaso, há um vago tom de misticismo que permeia o discurso de Rubem 

Alves, também presente em boa parte da principal poesia produzida desde o XIX, como vimos e 

como exploraremos melhor no capítulo seguinte. Talvez, sob uma outra perspectiva menos severa, 

fosse possível compreender que o psicólogo do texto, ao tranquilizar a paciente, age menos como 

um psicólogo e mais como um mistagogo, iniciando a neófita, a fim de que ela aprenda a lidar com 

esse “dom” subitamente adquirido.

Passaremos para um outro exemplo agora, mais grave em tom, num texto, também dejornal, 

que saiu no ZeroHora em 27 de janeiro de 2013, e foi reproduzido no Globo, de autoria de Fabricio

46 É relevante também que o livro de Kierkegaard cujo título tem a ver com esse tema (Temor e Tremor), seja 
assinado pelo seu pseudônimo/heterônimo Johannes de silentio.



Carpinejar, acerca da catástrofe que vitimou mais de 200 jovens na boate Kiss, em Santa Maria 

(RS). O texto de Carpinejar, intitulado “A maior tragédia de nossas vidas”, é um raro caso de um 

poeta que ganhou espaço em grandes veículos de comunicação (Carpinejar é uma figura mais pop, 

em todo caso) e representa um tipo de verso de circunstância, ainda que em prosa, sobre o desastre. 

Ignorando, mais uma vez, questões de mérito literário47, podemos apontar que o texto de Carpinejar 

se pauta na identificação com as vítimas que se firma pelo bordão que se repete “Morri porque...”, 

numa certa grandiloqüência (vide o título) e em imagens que oscilam entre descrições verídicas das 

cenas, tal como vistas nos noticiários (“Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no 

Ginásio Municipal”), e metáforas poéticas, talvez nem sempre adequadas (“O prédio não aterrissou 

da manhã, como um avião desgovernado na pista”), numa tentativa de dar forma ao sentimento do 

luto e do horror. O que o separa, no entanto, de tantas outras eulogias nojomal, é que ele se conclui 

explicitamente com a frase “As palavras perderam o sentido”. E como se, ao término de um texto 

que tenta colocar essa experiência em palavras, ele terminasse desistindo da empreitada, como

quem diz, “isso é o que deu para fazer, mas não tem como exprimir o horror em palavras”.

Ou “they should have sent a poet” .

Ou “sobre o que não se deve falar, deve-se calar”.

Falamos em Dante há pouco, e vimos como o poeta já no episódio do conde Ugolino 

explorava a ideia da perda da comunicabilidade diante do horror, tema que também se toma 

corrente no século XX a partir da Primeira Guerra Mundial, quando foi cunhado o termo shell

shock para descrever o mutismo dos soldados que retornavam em estado catatônico após 

testemunharem as cenas grotescas do combate de trincheiras. O poema “Grodek” de Georg Trakl, 

composto sobre a Batalha de Grodek, da qual o poeta participou, é um exemplo perfeito da tentativa 

de dar forma a essa experiência extrema de horror, renunciando aos aspectos comunicativos da 

linguagem e optando por imagens marcantes e um discurso fragmentado e evocativo48. Igualmente 

significativo é “Todesfuge”, de Paul Celan, autor que foi testemunha da brutalidade da vida em 

campos de concentração na Segunda Guerra.

Há algumas diferenças notáveis entre esses exemplos, para além das dimensões das 

catástrofes tematizadas (uma comparação que, em todo caso, seria desumana de se fazer). No 

exemplo da Comédia, como dito anteriormente, o poeta esbarra nos limites da linguagem no geral 

diante da experiência mística ou análoga, e s e a  linguagem falha também para Ugolino, isso se dá

47 Essa discussão, no entanto, é um problema maior, por ser um problema ético. Uma crítica à qualidade do texto pode 
parecer superficial ou até mesmo cruel diante da perda real de vidas humanas. Ao mesmo tempo, no entanto, 
alguém como Lemer, que analisa o fracasso de um poeta como McGonagall em dar um tratamento poético a uma 
outra tragédia que também levou à perda de um grande número de vidas humanas reais, poderia argumentar que a 
verdadeira banalização da tragédia é a produção de arte ruim sobre o tema. O assunto é delicado.

48 “Grodek” será lido com um pouco mais de atenção no capítulo 3.



na perspectiva e narrativa do próprio diante da sua experiência do horror, como imaginada por 

Dante, que, mais do que tudo, porém, está empenhado com a realização de uma grande obra estética 

na qual essa experiência é incluída. Já Trakl e Celan vivenciaram, de fato, o horror que descrevem, 

e suas poéticas são em si pautadas no fracasso da linguagem, sem a necessidade de aludir a isso de 

forma explícita. Carpinejar, no entanto, não estava lá quando a boate pegou fogo. O horror que o 

deixa sem palavras é um horror de segunda mão, uma reação não ao evento em si, mas às notícias 

dele. Em outras palavras, ele está prosseguindo como Dante, exceto pela estetização do evento, e 

comportando-se como Trakl ou Celan, sem o elemento da experiência pessoal.

Nesse sentido, a modernidade nos oferece, graças ao jornalismo, um verdadeiro catálogo 

diário de horrores, dentre os quais, de vez em quando, um ou outro é eleito como digno do luto 

individual ou coletivo (sem dúvida reagir com horror inenarrável a todas as notícias diárias de 

barbaridades rapidamente levaria o telespectador a um colapso mental). O problema, óbvio, é 

supraliterário -  biográfico -, mas diz respeito a um aspecto do éthos da poesia pós-iluminista no 

que tange a sinceridade, como veremos mais adiante.

Com esses dois textos, não por acaso de autoria de figuras de natureza mais popular do que a 

maioria dos nomes dos círculos poéticos contemporâneos, fica evidente que cada vez menos coisas 

parecem comunicáveis. Experiências intensas são inefáveis, mas o que se qualifica como 

experiência intensa?

Nosso último exemplo aqui, por fim, gira em torno de um outro elemento dessa narrativa 

sobre a linguagem que aponta para o fato de que talvez não sejam as experiências de vida e de 

horror que tenham se tomado mais intensas, mas sim a língua que teria ganhado a capacidade de se 

deteriorar. Isso fica bastante claro num artigo da jornalista russa Masha Gessen, chamado “The 

Autocrat’s Language”, publicado na New York Review o f Books em maio de 2017. Comparando os 

casos de abuso da linguagem cometidos pela União Soviética aos abusos do atual presidente dos 

EUA Donald Trump, a jornalista compra a ideia de George Orwell de que é possível destruir o 

pensamento com a destruição da linguagem através de mentiras. Diz ela que, quando na URSS as 

eleições eram chamadas de “livre expressão da vontade dos cidadãos” ao mesmo tempo em que 

eram tudo menos isso, a linguagem passava a ser esvaziada de sentido, e o debate se tomava 

impossível, porque não havia uma linguagem na qual pudesse ser articulado. Do mesmo modo, as 

mentiras de Trump seriam igualmente perniciosas, porque nada do que ele diz tem qualquer 

substância, “preenchendo o espaço público com estática”. Trataremos melhor da problemática 

apresentada pelo texto de Gessen mais adiante no capítulo 4, com mais detalhes, mas podemos 

desdejá destacar frases como:



Using words to lie destroys language. Using words to cover up lies, however subtly, 
destroys language. Validating incomprehensible drivel with polite reaction also destroys 
language. This isn’t merely a question of the prestige of the writing art or the credibility of 
thejoumalistic trade: it is about the basic survival of the public sphere.
(Gessen, 2017)

Ainda que bem-intencionado, o discurso dela desperta dúvidas curiosas: Se mentir destrói a 

linguagem, então é certo que quando ela chega a nós, ela já há de estar em frangalhos devido às 

mentiras de todas as gerações de mentirosos que nos geraram. A mentira não é um fenômeno novo, 

ainda que o aparato midiático que apoia as mentiras dos poderosos, este sim, o seja, num grau nunca 

antes visto na história humana -  e talvez esse devesse ser o principal ponto do seu argumento. Ela 

também não nos diz de onde tira essas ideias, além de Orwell (Hannah Arendt e mesmo Confúcio 

são citados, o que forma um corpus algo heterogêneo, como o que forma o corpus das citações de 

Rubem Alves), o que aponta, como viemos sugerindo, que estas ideias sobre linguagem não são 

monopólio de um ou outro autor, mas algo que “paira no ar” e faz parte da mentalidade coletiva. O 

texto se conclui, como tantas vezes ocorre quando o desgaste da linguagem é invocado, com um 

aviso apocalíptico: “I fear that there will come a time when we, individually or in groups, discard 

certain words because they have been robbed of their ability to mean something”.

Como espero ter deixado claro, portanto, -  o que espero que reforce a ideia da validade 

desta pesquisa -  o nosso objeto de estudo, ainda que se inicie nas escrivaninhas iluminadas à luz de 

velas de certos autores do XIX, não se reduz de forma alguma a esse tempo e espaço. A discussão 

permanece viva e relevante no século XXI, talvez mais do que nunca, e uma análise lúcida dessa 

ideia que surge, ninguém sabe bem de onde, poderia ter desdobramentos importantes tanto para a 

vida privada quanto para o discurso político e artístico. E justamente porque essa ideia parece tão 

natural que ela nos é suspeita.
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C a p ít u l o  2 : “ A in d a  q u e  e u  f a l a s s e  a  l ín g u a  d o s  a n j o s . . . ” , o u : M í s t ic o s , m a g o s , p a p a g a io s  e

FALSÁRIOS

Se um leão pudesse falar, nós não conseguiríamos 

compreendê-lo.

Ludwig 'Wittgenstein



1. Macacos no Éden

Já é lugar-comum os autores de estudos sobre linguagem e tradução tomarem o mito de 

Babel como mote para começarem suas elucubrações, especialmente ao tratar de noções míticas 

sobre a diferenciação e a incongruência entre as línguas. A narrativa bíblica registrada em Gênesis 

10-11 tem uma lição moral clara sobre a húbris humana, na medida em que o castigo de Deus 

imposto aos homens que visavam construir uma torre para desafiá-lo é a confusão das línguas, 

formando vários idiomas separados onde antes havia um só. Como castigo, eles não só são levados 

a abortar o projeto, como ainda têm de lidar até o fim dos tempos com a incapacidade de 

compreensão entre diferentes povos -  uma dificuldade não confinada apenas a diferenças 

gramaticais, mas que se estende para abranger toda uma noção de cultura.

Há outras dimensões, porém, na história bíblica: como em muitas partes do Gênesis, 

observamos o narrador brincando com etimologias, estabelecendo aqui uma relação entre o nome 

próprio Babel (raiz semítica B-B-L) e o verbo balai (B-L-L), que significa “confundir”, “misturar”. 

E muito provável que o texto representasse uma crítica ao grande inimigo histórico do antigo Israel, 

a Babilônia. O nome pelo qual a cidade e seu reino são conhecidos em português, “Babilônia”, 

deriva do grego Babylon (BaPukróv), que, por sua vez, parte do acádio Bab-ilu, que pode ser lido 

literalmente como “Portão de Deus”, ou ainda Bab i-lani, “Portão dos Deuses” -  em todo caso, o 

nome dá Babel Qon), em hebraico. No épico babilónico Enuma Elis, observamos a construção da 

torre Etemen-an-ki, parte do templo de Marduk, deus patrono da Babilônia, conhecido no texto 

bíblico pelo nome Merodak, e há inclusive uma semelhança nos termos utilizados pelo texto, 

segundo Shinan e Zakovitch (2012, p. 66), em comparação com o que se vê em Gênesis 11:3-4.

Mas há ainda uma outra interpretação possível que observa como o termo “Babilônia” era 

utilizado com frequência no antigo Oriente Médio para se referir a lugares que não eram apenas a 

cidade-estado fundada em 2300 a.C. na região central do Iraque. Como argumenta Dalley (2005, p. 

25), o nome poderia aludir, inclusive, a Eridu, cidade-estado do período calcolítico que é o palco de 

uma história suméria também sobre construção de torres (no caso, zigurates) e confusão de línguas, 

registrada pelo título Enmerkar e o Senhor de Aratta no Electronic Text Corpus of Sumerian 

Literature (ETCSL) da Universidade de Oxford. Em todo caso, qualquer que seja a Babilônia 

original, o que aconteceu foi que os autores bíblicos, com apenas um trocadilho, acabaram 

subvertendo a narrativa, transformando-a na história de húbris e fracasso que conhecemos 

atualmente. No fim, parece muito adequado que uma história que tem a discórdia linguístico- 

cultural em seu cerne tenha sido também uma arma num embate que incorpora essa mesma



discórdia e no qual a vitória acabou sendo tão plena que o clima de rivalidade nacional em suas 

raízes mal chega ao leitor médio da Bíblia de hoje. A noção de uma origem mítica para a variedade 

das línguas é tão sedutora -  sobretudo para os tradutores e idealizadores de línguas artificiais 

utópicas, cujo trabalho se reveste dos tons messiânicos de quem aos poucos desfaz um antigo mal -  

que o contexto social e político imediato que gerou o texto se torna irrelevante.

Uma outra consequência, porém, para a diferenciação das línguas, não contemplada pela 

história de Babel, é que, a partir do momento em que há uma multiplicidade, passa a existir a 

possibilidade de hierarquia entre elas, e uma língua pode se tornar “superior” a outra. Na visão 

tradicional da Europa, por exemplo, grego e latim seriam o exemplo de línguas superiores, as únicas 

dignas de serem estudadas a sério, como aponta Deutscher (2010, p. 132), um preconceito que não 

se restringia ao senso comum, mas era cultivado entre eruditos e filólogos. A essas duas línguas às 

vezes somavam-se ainda o hebraico e o aramaico, pela importância teológica, e, a partir de fins do 

século XVIII, também o sânscrito, por suas semelhanças com os nobres idiomas dos gregos e 

romanos. Apesar da famosa defesa das línguas vulgares feita por Dante em De Vulgari Eloquentia e 

posta em prática com a própria composição da sua Comédia, as línguas comuns da Europa 

continuaram por muito tempo sendo vistas como inferiores ao grego ou ao latim49, com alguma 

variação de prestígio entre si, de acordo com as vicissitudes da economia (vide a queda da 

relevância do francês no século XX e a ascensão da língua inglesa, que acompanhou a ascensão 

política dos EUA). Por fim, na base da pirâmide estão as línguas que são ou desprovidas de uma 

literatura escrita, ou dotadas de uma literatura na qual o Ocidente tem pouco interesse, pertencentes 

em geral a povos marginalizados, étnica e economicamente.

Pois a tradição bíblica (ou, melhor dizendo, parabíblica) nos legou um outro texto, mais 

obscuro, que, em um de seus trechos, responde, de uma vez por todas, qual seria a verdadeira língua 

suprema -  a língua cuja superioridade deriva de seu estatuto como língua da própria criação. A 

resposta, dado o contexto que o produziu, não deverá surpreender ninguém: é óbvio que seria o 

hebraico. O texto em questão é o livro apócrifo dos Jubileus, capítulo 12, versículos 24 a 27. Cito-o 

abaixo, em tradução inglesa:

49 Du Bellay se vê combatendo essa ideia ainda no século XVI em sua Defesa e Ilustração da Língua Francesa, na 
qual reconhece a igualdade natural das línguas, apontando que a exuberância do latim se dá por ter sido mais 
cultivado (o texto é repleto de metáforas agrícolas). Ferdinand Brunot, já  no século XIX, ao criticar o texto de Du 
Bellay, pauta sua crítica na ideia de que Du Bellay não estava dizendo nenhuma novidade. Diz Pietroluongo (2008, 
p. 196): “Segundo Brunot, a Defesa de Du Bellay se faz após várias outras, especialmente no que concerne à 
poesia. Não é uma obra absolutamente necessária: falta-lhe alcance. Ele afirma que, no século XVI, a língua 
francesa já  havia, há muito, conquistado a eloquência e todos os gêneros poéticos (epopeias, sátiras, farsas, contos, 
canções). Não havia propriamente nenhuma revolução a ser feita. O único obstáculo que permanecia era a crença de 
que as obras poéticas e oratórias escritas em latim lhe eram superiores. Havia ainda o preconceito de que a poesia 
em língua francesa era um passatempo”. No italiano, porém, vale lembrar que até mesmo Dante, apesar de sua 
defesa da língua vernácula, considerava o latim superior ainda, com base no argumento de que o latim seria 
“artificial” e de convenção, por isso superior às línguas fluidas e naturais (Lansing, 2000, p. 526).



“And I shall be God for you and your son and for the son of your son and for all of your 
seed. Do not fear henceforth and for all the generations of the earth. I am your God.” And 
the LORD God said to me, “Open his mouth and his ears so that he might hear and speak 
with his mouth in the language which is revealed because it ceased from the mouth of all of 
the sons of men from the day of the Fall.” And I opened his mouth and his ears and his lips 
and I began to speak with him in Hebrew, in the tongue of creation. “And he took his 
father’s books—and they were written in Hebrew—and he copied them. And he began 
studying them thereafter. And I caused him to know everything which he was unable (to 
understand). And he studied them (in) the six months of rain.
(Charlesworth, 1985, pp. 81-2, tradução de O. S. Wintermute50)

“Hebraico, a língua da criação”: segundo o autor dos Jubileus, portanto, quem quer essa 

pessoa possa ter sido, após a expulsão do Paraíso, o idioma teria deixado de ser falado e só viria a

ser ensinado de novo aos mortais ao ser revelado a Abraão, que é o narrador do trecho citado, e

interlocutor de Deus. A ideia encontra algum respaldo nos textos propriamente canônicos da Bíblia: 

quando vemos Deus criar o mundo em Gênesis 1, sua voz está em discurso direto, visto que o texto 

está em hebraico, e a fala de Deus também51. Em Gênesis 1:3, portanto, Deus fala não “que se faça a 

luz” ou fiat lux, com essas palavras, mas yhiy ’ôr (tin ’H’)52 e então a luz se faz. E evidente que, 

como o fato de as pessoas falarem em discurso metrificado em poemas metrificados, é possível e

intuitivo interpretar o uso do hebraico por Deus aqui como uma convenção, mas o caminho para a

interpretação mais literal também está aberto e, de fato, parece que é assim que ele era lido no 

antigo Israel. Como comenta Schniedewind (2013, pp. 27-8), a noção de que o hebraico era uma 

língua de origem divina já estava bem cimentada por volta do período do Segundo Templo (após o 

século V a.C.) e talvez até mesmo antes. O que acontecia, porém, é que os povos de Israel e Judá 

antes da queda de Jerusalém e do subsequente Exílio na Babilônia viviam num contexto de 

monolinguismo que fazia com que explicitar a sacralidade do hebraico fosse redundante. Jubileus é 

produto de um contexto diferente, no entanto, e essa noção que ele explicita, por sua vez, também 

lança luz, mas uma luz muito curiosa, sobre outros trechos do próprio Gênesis.

Algum contexto, antes: o livro dos Jubileus costuma ser descrito como um apocalipse ou 

como uma obra de “expansão das escrituras”53 que partilha dos elementos dos apocalipses 

(Charlesworth, 1983, p. 10, Collins, 1984, p. 9, Wintermute, 1985, pp. 36-7). Apesar de o nome 

estar associado popularmente a um outro livro bíblico, do Novo Testamento, o termo na área das

50 Sei que o uso da tradução inglesa não é o ideal, mas na falta de uma tradição de scholarship bíblica mais forte em 
português e não associada a instituições religiosas, ainda mais no caso de um idioma com poucos tradutores, como 
o etiópico, recorreremos à edição de Charlesworth.

51 Acontece no Antigo Testamento de certos trechos intercalarem hebraico e aramaico, como ocorre em Jeremias 
10:11 (uma única frase em aramaico no meio de um texto em hebraico) e em todo o livro de Daniel, que é um livro 
de fato bilíngue.

52 A palavra ’ôr significa “luz”, e yhiy é uma formajussiva do verbo hayah, com sentido de “acontecer”, “tomar-se”, 
“ser”, daí “que haja/exista/venha a ser/faça-se a luz”.

53 É o  que osjovens hoje chamariam de fanfic.



pesquisas bíblicas de âmbito acadêmico se refere de forma específica a um gênero que surge no 

período helenístico, definido pela revelação ou interpretação de segredos ou visões divinas a uma 

figura mortal, dos quais o único exemplo canonizado no Antigo Testamento é o livro de Daniel 

(Collins, 1984, p. 29). Outro exemplo mais famoso do gênero é o também apócrifo livro de Enoch 

(mais especificamente 1 Enoch) ou Enoque, atribuído ao patriarca bíblico ancestral de Noé que é 

mencionado em Gênesis 5 e assumiu proporções imensas no imaginário judaico e cristão por ter 

sido arrebatado ainda vivo por Deus e, segundo certas tradições, ter se transfigurado no anjo 

Metatron, um dos mais poderosos da hierarquia celestial (Dennis, 2014, p. 170). Por causa disso, o 

livro influenciou toda a angelologia posterior, e é conhecido sobretudo por sua descrição dos anjos 

caídos -  um motivo teológico importante para o Novo Testamento, mas ausente no Antigo e 

rejeitado pelojudaísmo rabínico tradicional.

No livro dos Jubileus, acompanhamos como um anjo revela a Moisés no Sinai tudo que 

aconteceu desde a criação do mundo até o dia de sua fuga do Egito, junto com várias leis e 

preceitos, motivo pelo qual a obra também é chamada de “Pequeno Gênesis”. Apesar de parecer 

redundante, a partir de uma perspectiva tradicional que afirma ter sido Moisés o autor da Torá, os 

cinco primeiros livros da Bíblia, também chamados de Pentateuco (do grego, significando “cinco 

rolos”), o livro de Jubileus desempenha um papel imaginativo importante, que é responder à dúvida 

de como Moisés poderia saber e escrever sobre coisas que aconteceram muito antes de ele ter 

nascido, como a criação do mundo -  e por isso Jubileus começa com a convocação de Moisés por 

Deus até a montanha e as instruções para que escreva um livro, depois prossegue com as revelações 

que ocupam a maior parte da obra. Assim como no caso de 1 Enoch, anjos caídos e o “Príncipe 

Mastema” (Satã) são uma das preocupações de Jubileus, e um dos possíveis motivos pelos quais a 

obra jamais foi canonizada. Por causa disso, há sérios problemas de transmissão e sobrevivência do 

texto, que teria sido composto originalmente em hebraico (Wintermute, 1985, pp. 41-2) e traduzido 

para o grego e o siríaco, depois retraduzido, a partir do grego, para o latim e o etiópico (Ge‘ez). Do 

hebraico original e do siríaco nada sobreviveu; do grego, apenas alguns fragmentos, na forma de 

citações; e, do latim, um quarto do texto chegou até nós, publicado pela primeira vez em 1861. 

Novamente, assim como ocorreu com 1 Enoch, a única versão completa do livro está na tradução 

para o etiópico, editada por R. H. Charles só em 1895, cuja edição serve de base para todas as 

traduções posteriores. Eis a presença simbólica de Babel outra vez.

Quanto a datas, os apocalipses são um desenvolvimento tardio na produção textual israelita, 

muitas vezes derivados das imagens (especialmente as mais dramáticas, como a visão de Ezequiel e 

os oráculos de Zacarias) e do pensamento dos livros proféticos com os quais costumam ser 

confundidos, e o livro de Daniel, inclusive, é um dos mais recentes -  se não o mais recente -  do



cânone judaico, datando de pelo menos 167 a.C., quando começa a perseguição dos judeus por 

Antíoco IV, ainda que haja material mais antigo como parte do livro (Collins, 1984, pp. 36, 80). 

Wintermute (1985, pp. 43-6), com base nos Manuscritos do Mar Morto, também localiza a 

composição do livro dos Jubileus em algum ponto do século II a.C., temporalmente próximo da 

revolta dos Macabeus contra Antíoco IV. Pensa-se que teria sido escrito por umjudeu da Palestina, 

talvez de origem sacerdotal, o que fica evidente pelo modo como Antíoco IV, ainda que não citado 

por nome, e os judeus apóstatas que o seguiram, que tinham permissões para atividades como 

participar dos ginásios como gregos, sofrem condenações severas em Jubileus (3:31, 15:33). O 

comentário sobre o hebraico, então, passa a fazer sentido nesse contexto, porque não se trata mais 

de um mundo monolíngue: os judeus retornados do Exílio na Babilônia, onde foram expostos ao 

aramaico, usado como língua administrativa, comercial e diplomática, trouxeram consigo essa 

língua, adotada principalmente para comunicação com o mundo externo, mas que também passou a 

influenciar o hebraico, chegando a substituí-lo, inclusive, em regiões como a Samaria e a Galileia, 

como língua da comunicação do cotidiano (Sáenz-Badillos, 1996, pp. 112-13), ao passo que, como 

veremos adiante, o alfabeto aramaico viria a substituir por completo o alfabeto originalmente paleo- 

hebraico usado em Israel. Mais tarde então, o período helenístico traria mais um problema na forma 

da introdução do grego -  que, diferente do aramaico, não era nem de origem semítica, o que piora a 

situação ao acrescentar um grau maior de distanciamento -, não apenas como uma língua franca, 

mas como uma língua de dominação:

The ideological role of language came to the fore in the Hellenistic world. Language 
became essential in defining Hellenistic culture and citizenship. Indeed, the word 
Hellenism itself derives from the Greek word éHqviÇeiv, meaning “to speak Greek.” The 
knowledge of Greek became a distinguishing criterion of this elite culture. For example, a 
letter dating to the mid-third century b . c .e . illustrates linguistic ideology, as an Egyptian 
complains that the Greeks “have treated me with contempt because I am a barbarian” and 
asks to be paid regularly “so that I do not die of hunger because I do not know how to speak 
Greek (éHqviÇeiv).” Language both united and divided the Hellenistic world. On the one 
hand, the Greek language was used to create group identity; on the other hand, it was used 
to justify oppression and discrimination. Hellenism elevated language ideology, so it is 
hardly surprising that this context saw the emergence of Hebrew as a language of Jewish 
cultural and religious identity.
(Schniedewind, 2013, p. 164)

A situação fica especialmente severa quando se leva em consideração que diversos grupos 

de judeus já não falavam mais o hebraico, como era o caso dos judeus de Alexandria, no Egito, para 

quem foi composta a tradução do Pentateuco para o grego koiné que ficou conhecida como a

Septuaginta (Kreuzer, 2015, pp. 17-19). Como aponta Schniedewind ainda, na sequência, esses



judeus que tinham por língua nativa o grego acabaram sendo alvo de críticas severas em outros 

livros da Bíblia, como se vê em Neemias 13:23-2454.

Afirmar a divindade do hebraico num texto como Jubileus, dado o seu contexto histórico, é 

um ato, portanto, que demonstra uma clara função ideológica de reafirmação da importância do 

idioma como sinal identitário num momento em que ele se vê fragilizado nesse aspecto. Essa 

perspectiva, no entanto, ainda que permita entender o ponto de onde parte o livro dos Jubileus, não 

deixa menos estranhas as conclusões que tiramos dele.

Começamos este capítulo com o caso do livro dos Jubileus porque, como veremos, a 

popularidade da ideia do hebraico como a língua da criação -  e por isso dotada de qualidades 

ausentes nas outras línguas, inclusive qualidades mágicas -  viria a transcender (e muito!) o espaço 

social em que um livro como esses emerge. Nossa análise aqui terá dois momentos: primeiramente 

veremos a questão do hebraico, as propriedades que lhe foram atribuídas e sua história até ir parar 

na imaginação dos teólogos da Europa renascentista e ocultistas do século XIX, que encontraram 

nele o poder da linguagem ausente em seus idiomas vernáculos, para depois mudarmos nosso 

enfoque e tratarmos das mudanças sociais que transformaram a postura da cultura europeia diante 

da linguagem -  e a  levou, inclusive, a abandonar também a sua fascinação pelo hebraico.

Dito isto, então, podemos voltar agora às questões mais metafísicas.

Como apontamos, Jubileus lança luz sobre o texto do próprio Gênesis, mas é uma luz difusa, 

sob a qual as coisas emergem distorcidas. Sabemos em Gênesis 2:19 que o ser humano -  ’adam em 

hebraico (Q7N), que significa literalmente “humano”, ou Adão, personificado -  deu nome a todos os 

animais durante sua curta estadia no Éden. Logo, se o hebraico teria sido a língua falada no Éden, o 

“verdadeiro nome” de todos os animais seria um nome em hebraico, obviamente: o verdadeiro 

nome do peixe (ignoraremos aqui a multiplicidade de espécies de peixes), portanto, seria não 

“peixe”, essa palavra de origem indo-europeia (*pisk), mas dag (17); o nome verdadeiro do leão 

seria não “leão”, mas ’aryi ( ,-in); do cachorro, keleb (3bD), e assim por diante. De um ponto de vista 

psicológico, essa suposta primazia do hebraico é, sem dúvida, eficaz para combater a sensação de 

desorientação proporcionada pela arbitrariedade saussuriana do signo, ao ancorar as origens das 

palavras num momento fundamental da existência humana, tal como visto pela perspectiva do mito 

-  além do quê, sabemos que existe também a noção mágica recorrente, presente em culturas tão 

diversas quanto a do Egito antigo e a da Rússia oitocentista, de que saber o verdadeiro nome de um 

indivíduo, seja ele humano ou não, permite ter controle sobre ele, ao se “capturar sua essência” 

(Allan & Burridge, 2006, p. 126). Talvez fosse assim, então, que Adão tivesse domínio “sobre os

54 “Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos 
falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo”.



peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil 

que se move sobre a terra”55 (Gênesis 1:26), não apenas sabendo os seus nomes reais, mas tendo-os 

escolhido ele mesmo. E evidente, porém, que um pobre domador de leões que hoje levasse essa 

hipótese linguística às suas últimas consequências teria um destino funesto.

Mas há ainda uma diferença que separa Adão do nosso domador de leões hipotético no 

Éden, que é o fato de que, segundo Jubileus 3:26-27, os próprios animaisfalavam antes da Queda -  

e falavam hebraico (todo o mundo falava “uma só língua”, afinal), mas ficaram todos mudos depois 

que Adão e Eva foram expulsos do Paraíso. Como em muitas outras situações neste livro apócrifo, 

esse detalhe resolve um problema da narrativa original do Gênesis, i.e. a presença de uma serpente 

falante num texto em que, no geral, animais não falam, exceto em casos de intervenção divina56. 

Porém, é uma resolução que traz consigo muito mais problemas, e problemas mais pitorescos do 

que o original -  que vão além de transformar a situação toda num filme Disney -, sendo um dos 

mais graves o de borrar a distinção entre os animais e o ser humano. Para osjudeus, o ser humano é 

dotado não apenas de nefes, a parte “animal” da alma, responsável por mover o corpo, mas também 

de elementos superiores, ligados ao intelecto e à fala, chamados de nesama e ruah (Dennis, 2014, p. 

184). Essa superioridade que distingue o ser humano se vê ameaçada diante de animais que também 

falam -  e presumivelmente raciocinam.

Por fim, ainda sobre o tema dos animais, há um último problema que é suscitado ao se 

propor o hebraico como a língua da criação -  a saber, que nas línguas humanas só costumam existir 

nomes nativos para animais que são nativos da região onde aquela língua é falada, por motivos 

óbvios. No caso do hebraico, há um problema com um versículo de 1 Reis 10:22 (repetido ipsis 

litteris depois em 2 Crônicas 9:21), onde ficamos sabendo que os navios de Tarxixe do rei Salomão 

trouxeram macacos e pavões. “Macaco” em hebraico se diz qof ÉPP), uma palavra que em toda a 

Bíblia só aparece nesse único versículo e que é reconhecida desde a obra lexicográfica de James 

Strong (1822-1894) como um empréstimo, o que nos aponta para um problema inesperadamente 

mais profundo. O sumério e o acadiano ambos já tinham termos para “macaco” -  a saber, ugu-bi e 

uquupu, respectivamente -  que também não são termos nativos, porque não havia espécies de 

macacos nativas à região, e os animais seriam conhecidos através de importações vindas do Egito, 

no oeste, e do vale do Indo, no leste. Como aponta Jacob Klein (1979, p. 58), os termos do sumério 

e do acádio são semelhantes aos usados pelo egípcio, siríaco, mandaico e hebraico, além do 

sânscrito, grego, persa e armênio, no tronco indo-europeu. Assim, o autor conclui afirmando que “a 

hipótese de que tanto o uquupu do acádio quanto o qôp hebraico seriam, de fato, empréstimos do

55 Para as citações bíblicas, utilizou-se a chamada versão Almeida Corrigida Fiel Revisada.
56 Por exemplo, ajumenta de Balaão em Números 22-24.



egípcio feitos no primeiro milênio já  foi defendida plausivelmente por vários semiticistas”. Se a 

palavra em hebraico é um empréstimo, então, por acaso não havia macacos no Éden? Ou Adão não 

teve tempo de nomeá-los? Talvez tenha sido um problema de transmissão na hora em que Deus foi 

ensinar a língua a Abraão57, ou então os macacos, sendo tão próximos do homem, tenham “caído” 

ainda antes de nós. O termo para o que se costuma traduzir como “pavões”, tukiyyim (D,'ori), citados 

no mesmo versículo, por se tratar de animais nativos do sul da Ásia, suscita o mesmo tipo de 

problema.

Não é difícil chegar à conclusão de que não há qualquer fundamento, portanto, para o que

Jubileus 12:24-7 propõe. Digo, é evidente que é impossível afirmarmos qualquer coisa de

minimamente verificável sobre qual seria de fato a “língua da criação” -  ainda que possamos

imaginar como cada cultura com um mito fundador vai tentar vender o próprio peixe, seja ele um

pisk ou dag, no tocante a esse assunto. O que é absurdo, na verdade, é o que Jubileus pressupõe

sobre a natureza da linguagem e sobre o ambiente linguístico do Canaã do período ao qual se

atribui a vida de Abraão. Em primeiro lugar, ensinar uma língua para um único falante, sem uma

cultura prévia, sem uma comunidade de interesse (como a formada pelos falantes de esperanto ou

interlingua, que têm um interesse utópico na procura de uma língua universal) e sem maiores meios

de divulgá-la a um público maior ou de instituí-la como uma língua oficial para uma parcela maior

da população (como fez o Estado de Israel no século XX ao ressuscitar o hebraico), é uma estratégia

péssima se o intuito é que a língua sobreviva, mesmo que seja Deus em pessoa que a esteja

ensinando. Em segundo lugar, temos o fato de que o hebraico é uma língua semítica, o que lhe dá

toda uma família de outras línguas da região com as quais partilha certas características. Mais

especificamente, trata-se de uma língua semítica ocidental, e do noroeste {Northwest Semitic), para

sermos ainda mais específicos, o que significa que, dentre as línguas semíticas, há algumas com as

quais o hebraico partilha maiores ou menores semelhanças, tendo sua proximidade máxima com o

ugarítico e o aramaico, que também são do noroeste (Sáenz-Badillos, 1996, pp. 6-15, Kutscher,

1982, pp. 3-11); depois, ainda que em menor grau, o árabe e o etiópico, e, numa distância um pouco

maior, o acadiano -  cujos primeiros registros, em cuneiforme, são em mais de mil anos anteriores

aos do hebraico. Apesar dessa distância temporal, certos termos preservados nessas tabuletas de

argila chamam atenção pela proximidade com o vocabulário hebraico: podemos apontar para a

semelhança entre kalbum, “cão”, em acadiano, e o keleb hebraico, sendo ambas as palavras

derivadas da raiz semítica K-L-B; ou então entre sarru, “rei”, e sar (“iw) “príncipe”, ou annaku,

57 Sobre o modo através do qual Deus ensina hebraico a Abraão, o texto de Jubileus (12:25-27) é curioso, porque 
Deus ordena um anjo para que abra a boca e as orelhas de Abraão, para ele poder ouvir e falar o hebraico, o que 
acontece num instante. Porém ele pega os livros sagrados na sequência e começa a copiá-los e, mesmo iluminado 
pelo anjo, que faz com que ele passe a entender tudo que não conseguia entender antes, seu curso intensivo de 
hebraico demora seis meses.



pronome pessoal de primeira pessoal do singular em acadiano e ’anoki (’̂ N), que cumpre o mesmo 

papel gramatical no hebraico mais arcaico, sendo substituído pelo pronome ’ani (TN) 

posteriormente. E assim por diante.

Por fim, de Ugarit e da Fenícia, no norte do Levante, até Edom, no sul, há autores, inclusive, 

que falam num Sprachraum58 bíblico (Levinson, 1994, p. 150), uma vez que não há diferenças 

substanciais entre o hebraico de Israel e a língua de seus vizinhos Moab, Amon e Edom que 

permitam catalogá-las como línguas distintas. Imaginar o hebraico como uma língua esquecida 

“após a Queda” e depois resgatada é impensável para qualquer um com um mínimo de 

conhecimento filológico sobre o contexto linguístico do antigo Oriente Próximo59.

Mas é claro que estamos falando de conceitos linguísticos recentes, inacessíveis aos autores 

do período em que Jubileus foi escrito. E, mesmo assim, a ideia é sedutora o suficiente para 

sobreviver, com variações, em certas especulações marginais até os dias de hoje, como a chamada 

“edênica” (edenics), proposta por Isaac Mozeson, que utiliza coincidências para traçar pseudo- 

etimologias a fim de afirmar que uma forma de hebraico, falado na “época da torre de Babel”, seria 

a origem de todas as línguas do mundo (Laing, 2013). Em seu The Word: The Dictionary That 

Reveals the Hebrew Roots ofEnglish, por exemplo, Mozeson expõe como 20.000 palavras do inglês 

teriam supostamente uma origem hebraica secreta, como moneh (ma), “contar, racionar” e money. A 

partir daí podemos observar que o fato de um livro como Jubileus nunca ter sido canonizado60 e, 

portanto, não ter valor de autoridade teológica para os judeus de hoje, não significa que suas ideias 

ou ideias análogas não tivessem espaço, hoje ou no passado. E notável que ele deu expressão a 

noções correntes da cultura oral de Judá do período, que são coerentes com muitos 

desenvolvimentos posteriores do judaísmo, inclusive do misticismo judaico, no tocante à sua 

relação com a linguagem.

A guemátria, por exemplo, um tipo de numerologia que atribui dado valor às letras do 

alfabeto hebraico, com base no seu uso numérico61 cotidiano, e permite criar relações entre palavras, 

expressões e até mesmo frases inteiras com base em sua equivalência numérica, pressupõe uma

58 Na linguística, “zona de linguagem”, uma área definida geograficamente em que se fala uma dada língua e suas 
variações, que não necessariamente obedecem à lógica de fronteiras nacionais e idiomas politicamente definidos. 
No caso, notamos o hebraico, sobretudo em seu registro bíblico, e suas variações mutuamente inteligíveis pelo 
Levante, até chegarmos em Ugarit, onde se pode dizer que tem-se outro idioma semítico, o ugarítico.

59 Pode ser chutar cachorro morto apontar que uma concepção que encontramos em textos bíblicos (pior, apócrifos) 
não corresponda ao conhecimento histórico e científico de que dispomos. No entanto, dada a popularidade da 
hipótese do hebraico como língua edênica, que glosaremos ao longo deste capítulo, essa digressão e redução ao 
absurdo não hão de fazer mal.

60 Isto é, na medida em que se fala de um cânone judaico, lato sensu. Sobre os problemas desse conceito aplicado ao 
mundojudaico, cf. Evans & Tov (2008).

61 A noção faz sentido nos primeiros alfabetos, dado o fato de que algarismos propriamente são, neles, uma invenção 
posterior. Assim, atribui-se à letra álef (tf) o valor 1, ao bet (3) o valor 2, ao iud (’), o valor 10, etc, de modo que 
qualquer número pode ser expresso através de combinações (11, por exemplo, com um iud seguido de um álef: N1).



lógica na qual igualmente não cabe a arbitrariedade do signo, visto que as palavras e sua 

representação gráfica estariam numa relação direta com a realidade, que seria confirmada pela 

matemática. Um exemplo clássico é a expressão “pai e mãe”, ’a b ’a w e’am ’a (NftNl xnx): o valor 

somado de suas letras (1+2+1+6+1+40+1=52) é idêntico ao da palavra ben (p), que significa 

“filho” (2+50)62. Apesar de ter sua origem entre os assírios, no reinado de Sargão II, no século VIII 

a.C., e ter sido explorada primeiro pelos gregos (dos quais osjudeus herdaram o termo gematryia, 

como uma possível versão das palavras geometria, ysropsxpía, ou grammateia, ypappaxsta), que a 

conhecem pelo nome de isopsefia, a guemátria encontrou seu uso como método interpretativo 

principalmente pela pena dos sábios do Talmude e dos cabalistas.

Exemplos dessas relações entre linguagem, escrita e realidade no mundojudaico não faltam. 

Outro caso famoso consta no Bereshit Rabbah, uma interpretação (midrash) do livro do Gênesis, 

que leva em consideração o próprio formato da primeira letra, bet (n), da primeira palavra que dá 

nome ao livro, bere ’siyt (rp^N~Q)63, em bere ’siyt bara ’ ’elohim ’et-hasamayim w ’et h a ’ares (rPWN“Q 

p x n  nxi D ^ n  nx sm), i.e.“no princípio criou Deus o céu e a terra”. Como resume o rabino 

Geoffrey Dennis:

Segundo o Rabbah do Gênesis, o formato da letra (fechada em cima, embaixo e de um dos 
lados, com só um lado aberto) serve para ensinar que o indivíduo não deve se envolver em 
especulações sobre o que está acima, abaixo ou antecede a Criação; uma lição 
respeitosamente, mas mais ou menos completamente ignorada, pelo autor desse livro. 
Segundo o Rabbah do Deuteronômio, o bet no começo da Torá (com seu valor de 2) nos 
ensina sobre a dualidade inerente da Criação (2:31).
(Dennis, 2014, p. 33, tradução minha)

O problema é que, apesar de criativa -  e, como uma criação poética, essa leitura merece 

todos os méritos pela criatividade -, essa interpretação não se sustenta quando aplicada, por 

exemplo, à Torá samaritana, que, mesmo idêntica em sua maior parte à Torá judaica, utiliza um 

alfabeto, chamado de alfabeto samaritano, que deriva do paleo-hebraico utilizado pelos israelitas até 

a época do Exílio na Babilônia, quando passou a ser usado o alfabeto hebraico atual, derivado do 

aramaico. Nos alfabetos paleo-hebraico e samaritano, a letra “bet” tem um formato completamente 

distinto, lembrando um “P” espelhado, formado por linhas retas, e com uma base mais longa. Temos 

aqui um caso em que o argumento da autoridade pela antiguidade acaba invalidando a interpretação 

-  mas é claro que o autor do Bereshit Rabbah, escrevendo séculos depois da mudança do alfabeto e

62 Essa equivalência não funciona, porém, para a palavra “filha”, bat (m) cuja soma totaliza 402 (400 da letra “tau” 
mais 2 da letra “bet”).

63 Para a transcrição do hebraico, será utilizada ao longo desta tese a notação acadêmica em que cada consoante é 
representada por um único caractere, incluindo os caracteres especiais A, s, s, t, h. A exceção é em nomes próprios e 
títulos de livros, que utilizam a grafia mais conhecida.



ignorando os samaritanos, não deveria saber disso. Reservemos o paleo-hebraico por ora, porque a 

noção de sua sacralidade em especial será útil na sequência.

Ainda sobre a Torá, como aponta Gershom Scholem (1978, p. 51), para as tradições místicas 

a sequência das letras que formam esses cinco livros é literalmente a própria criação, motivo pelo 

qual o escriba deve sempre tomar todo um cuidado em especial na hora de transcrever os rolos, 

porque um erro poderia trazer caos e destruição ao mundo. E, de todas as sequências de letras, a das 

quatro que formam o tetragrama -  iud (’), hê (n), vav (l) e um segundo hê -, claro, é a mais sagrada, 

pois é o nome próprio do deus de Israel, geralmente transliterado em línguas latinas como YHWH 

ou IHVH. Segundo consta nas tradições, uma vez por ano, o Supremo Sacerdote, kohen gadol, teria 

a oportunidade de pronunciá-lo em voz alta durante os rituais de expiação do Yom Kippur, apesar 

de que é possível que numa tradição anterior o nome fosse utilizado de forma mais liberal. No 

entanto, um processo crescente de tabuização impede a sua pronúncia atualmente entre os judeus -  

que o substituem por Elohim ou Adonai nas ocasiões litúrgicas em que o texto é lido em voz alta, ou 

por HaShem (literalmente “o nome”), quando Deus é mencionado em situações cotidianas. Veremos 

mais sobre o processo de tabuização no final deste capítulo.

Curiosamente, mesmo após a mudança em que os judeus adotaram o alfabeto que é utilizado 

até hoje, há diversos rolos, sobretudo entre os descobertos na caverna de Qumram, os chamados 

Manuscritos do Mar Morto, nos quais o tetragrama é escrito no alfabeto antigo, apesar de o restante 

do texto utilizar o novo (Hurtado, 2006, p. 103). Não cabe aqui especular sobre o sentido dessa 

prática, que ainda ocupa o trabalho dos pesquisadores da área (seria para ressaltar o caráter sagrado? 

Para desencorajar a pronúncia em voz alta? Como negação da sacralidade do alfabeto 

aramaicizado?), mas vale a menção para exemplificarmos o tratamento especial dado não apenas à 

pronúncia do nome divino, mas também à sua escrita. No judaísmo rabínico posterior, de maneira 

congruente, a presença dos nomes de Deus necessitava um tipo de tratamento especial do material 

escrito até mesmo no momento do descarte, visto que ele não poderia ser apagado, rasgado ou 

queimado. Daí surgem os depósitos especiais das sinagogas chamados de geniza, que servem para 

armazenar materiais problemáticos -  i.e. textos e mesmo documentos que mencionem o nome de 

Deusjávelhos e desgastados pelo uso, transcrições mal feitas de rolos com o texto sagrado ou obras 

heréticas -  até que possam ser enterrados.

O temor do nome divino, porém, é uma via de mão dupla. Se, por um lado, ele representa 

uma proibição, um tabu, também é fonte potencial de grande poder, como costumam ser os tabus, 

que poderia ser explorado magicamente. Como comentam Meerson e Schãfer:

The Divine Name is arguably the oldest charm in the Jewish tradition, which in the Second 
Temple period was simply the Tetragrammaton permitted to be written but not pronounced.



However, already the Talmud mentions more sophisticated configurations of the Divine 
Name of twelve, forty-two and seventy two letters. Such names became widespread in the 
Jewish esoteric and magicai literature of the Middle Ages and were forbidden to be written 
down and studied.
(Meerson & Schãfer, 2014, pp. 66-7)

Sobre o uso e o abuso do tetragrama, há uma obra em especial que merece um pouco de 

nossa atenção e que é o foco do livro dos dois autores aqui citados. O Sefer Toledot Yeshu, ou Livro 

das Gerações de Jesus, é uma biografia alternativa de Jesus, escrita em algum momento da Idade 

Média ou da Antiguidade Tardia, de viés polêmico e satírico. Para os autores do Toledot, os feitos de 

Jesus seriam não milagres, mas resultado de magia praticada pelo uso ilegítimo do tetragrama, que 

ele teria aprendido ao ter entrado furtivamente no Santo dos Santos do Templo, roubado o nome 

num pergaminho e o inserido em sua perna através de uma pequena incisão. Após muitos episódios 

bizarros, que envolvem até uma perseguição aérea, Jesus é vencido quando um dos rabis o 

“contamina” (há variações: numa versão o rabi urina nele, em outra a contaminação se dá por 

sêmen), o que o torna ritualmente impuro64 e faz sua mágica perder o efeito, permitindo que ele seja 

capturado.

Enfim, há uma vasta quantidade de outros exemplos na literatura que poderíamos citar, 

sobretudo nas obras de teor místico, como o Sefer Yetzirah (o Livro da Formação), cujo principal 

tema são as 22 letras do alfabeto hebraico, às quais são atribuídos significados especiais -  os “32 

caminhos da sabedoria”, formados pelas 10 Sefirót, que poderíamos definir de forma resumida 

como as emanações de Deus anteriores à criação, segundo a Cabala, e as “22 letras da fundação” 

(Kaplan, 1997, p. 22), que, devidamente manipuladas, poderiam realizar milagres. Dois exemplos 

de usos milagrosos do alfabeto podem ser observados na história do golem, um homem artificial 

feito de barro que é animado por fórmulas mágicas e que se torna uma figura famosa do imaginário 

ligado ao mundo judaico do leste europeu (Scholem, 1978, p. 189 e ss.); e na dos rabis Hanania e 

Hoshaia, no Talmude (Sanh. 67b), que a cada Sabbath eram capazes de conjurar do nada um 

bezerro, que servia de refeição à congregação.

Seria demorado e complicado mergulharmos nesse assunto mais a fundo agora, sobretudo

pelos problemas relacionados ao vocabulário e às doutrinas do misticismo judaico, que requerem

uma exposição mais demorada para serem discutidos com propriedade, mas com esses exemplos

acredito que já seja possível ter uma boa ideia do tipo de relação entre língua, escrita e realidade

que a cultura judaica desenvolveu ao longo dos séculos e pela qual se tomou bem conhecida na

64 A higiene pessoal não é o mesmo que pureza ritual, mas esta não é possível sem aquela, e muito da literatura 
judaica, ainda antes da descoberta da microbiologia, enfatiza a importância de se lavar as mãos antes e depois das 
refeições, ao tirar o sapato, após urinar e defecar, etc. (Berlin, 2011, p. 174) Assim, alguém que seja poluído com 
fluídos corporais alheios estaria, por consequência, também ritualmente impuro. No caso da versão em que a 
contaminação se dá por sêmen, a impureza desse fluido já  havia sido glosada na Bíblia: Levítico 15:16 ordena 
banhos rituais após a ejaculação, e ainda assim o ejaculador permanece impuro até o anoitecer.



cultura ocidental. Em resumo, trata-se de um tipo radical de essencialismo, que diagnostica uma 

identificação íntima entre a realidade e a linguagem, especificamente o idioma hebraico e sua forma 

de escrita, que é realizada no alfabeto judaico e pautada no divino -  uma primazia que é não 

mundana (de uma primeira língua da qual as outras apenas derivam a gramática ou vocabulário) 

mas de fato mágica. As letras do hebraico são, para essas tradições, não meros símbolos para 

representar precariamente a fala, nascidos de uma condição igualmente precária65, mas os próprios 

tijolos da criação, capazes de ter efeitos reais no mundo se você souber como manipulá-los66.

2. Uma língua sem baixaria

Estamos agora deixando o mundo judaico para entrarmos na Europa cristã que, ao mesmo 

tempo em que perseguiu os judeus, viria a desenvolver uma admiração curiosa por sua língua e

cultura. Como vimos, os judeus, e não só os que escreveram o livro dos Jubileus, identificam um

poder inerente à fala e à escrita, e encontram em sua própria língua a língua perfeita da criação e no

nome do seu deus o mais sagrado dos nomes (Dennis, 2014, pp. 119, 150, 258). Mais do que isso

ainda, para alguém como Moisés Maimônides, uma das figuras mais veneráveis dojudaísmo e autor 

do Guia dos Perplexos, uma das principais contribuições para a discussão da Lei judaica, não se 

trata apenas de um caso de “minha língua é melhor que a sua”67, mas, segundo ele, haveria 

características intrínsecas à própria língua que a fariam superior às outras. Seu argumento não é dos 

mais convincentes, no entanto. Diz Maimônides no Guia, então, na tradução inglesa:

I have also a reason and cause for calling our language the holy language—do not think it is 
exaggeration or error on my part, it is perfectly correct—the Hebrew language has no
special name for the organ of generation in females or in males, nor for the act of
generation itself, nor for semen, nor for secretion. The Hebrew has no original expressions 
for these things, and only describes them in figurative language and by way of hints, as if to 
indicate thereby that these things should not be mentioned, and should therefore have no 
names; we ought to be silent about them, and when we are compelled to mention them, we 
must manage to employ for that purpose some suitable expressions, although these are 
generally used in a different sense.

65 As origens do alfabeto judaico costumam ser encontradas no protossinaítico, dos séculos XVIII-XVII a.C., cuja 
descoberta foi um marco para os pesquisadores do assunto (Naveh, 2005, pp. 23-42), que depois dá origem ao 
alfabeto ugarítico (o único alfabeto cuneiforme de que se tem registro) e ao fenício -  este, já  com as 22 letras que se 
observam no alfabeto hebraico. Segundo uma versão, que já  não conta, porém, com o consenso da área, o alfabeto 
protossinaítico deriva as suas letras (30 a princípio) de um uso acronímico dos hieróglifos egípcios por 
trabalhadores de uma mina de turquesa em Serabit el-Khadem.

66 Diz Fischer: “Jewish veneration for the written word was taken to extremes in subsequent centuries. (...) All 
creation could be regarded as a veritable book of numbers and letters. Were we mortals to read the numbers and 
letters ‘properly’, unlocking their combination in imitation of God, we could similarly give life” (Fischer, 2003, p. 
66).

67 O que eu quero dizer é que, na verdade, esse é visivelmente um caso de “minha língua é melhor que a sua”, mas ele 
se esforça para tentar disfarçar.



(Maimônides, 1956, p. 264, tradução de Friedlãnder)

A possibilidade de que o hebraico bíblico (do qual as outras formas do hebraico derivam, 

como veremos mais adiante nesta seção) não teria nomes próprios para sêmen e genitais pelo fato 

de que não é possível encontrá-los no único corpus substancial que sobrevive da língua por uma 

questão de decoro literário e adequação genérica (o mesmo motivo pelo qual encontramos o verbo 

obsceno paedicõ (na forma pedicabo) na poesia de Catulo, mas não na Eneida) não parece ter 

passado pela cabeça de Maimônides -  que, aliás, escreveu o Guia dos Perplexos não em hebraico, 

mas numa variação judaicizada do árabe.

Em todo caso, é possível enxergar nisso que podíamos chamar de um tipo de etnocentrismo 

algo, se não natural, pelo menos esperado. Para dar alguns exemplos: Enmerkar e o Senhor de 

Aratta expressa o desejo de que o mundo todo falasse uma só língua, presumivelmente o sumério; o 

nome Yanomami, que designa esse grupo de indígenas da Amazônia, é derivado da expressão 

yanõmami thêpê que significa simplesmente “seres humanos”; e também o sânscrito têm em sua 

língua uma sílaba em especial que é considerada sagrada, “o som cósmico”, primordial, que é o  om 

ou aum, representado também por um símbolo sagrado -  que, contrariamente, não é um tabu 

impronunciável, mas é usado como mantra em práticas meditativas68. Por isso, não deixa de ser um 

fenômeno peculiar a fixação cristã europeia pelo hebraico, sobretudo por ter sido, como veremos, 

um fenômeno ativo de resgate e não apenas de inércia.

Como aponta Eco (1995, pp. 14-15), essa repopularização do hebraico foi um 

desenvolvimento bastante posterior no cristianismo. Para Agostinho, por exemplo, como também 

para Orígenes, o hebraico era a língua, de fato, falada antes de Babel (e/ou no Éden) e mantida 

depois pelo povo eleito, mas ele não lhe atribuía qualquer poder ou relevância especial para além 

disso, nem tinha qualquer interesse, espiritual ou hermenêutico, em aprendê-lo. Bastava-lhe o latim, 

e essa mesma postura foi mantida pela Europa ao longo de toda a Idade Média. É a partir do 

advento da Reforma que se pode falar num retorno ao hebraico propriamente, a fim de se chegar ao 

contato direto com o texto sagrado, e não através da mediação eclesiástica, como diz Eco: “Foi 

dessa recusa em aceitar a interpretação tradicional da igreja das Escrituras que surgiu o estímulo 

para estudar as línguas nas quais os textos sagrados haviam sido formulados pela primeira vez” 

(ibid., p. 75).

Quando Lutero, então, se pôs a traduzir a Bíblia para o alemão no século XVI, ele o fez sob

a influência de Erasmo e de outras figuras que clamavam por um retorno aos originais, e para isso

utilizou o texto massorético, i.e. a versão considerada definitiva da Bíblia Hebraica utilizada pelos

68 Em contraste, o hebraico tem sílabas com sons harmoniosos como o gutural ayin (Q, que já  foi descrito como “o 
último som antes de vomitar” ... o que, de um certo ponto de vista, seria um gesto extremamente judaico se fosse 
considerado um som cósmico.



judeus. Não por acaso, isso também acarretou uma mudança de cânone para os protestantes, que, 

por esse motivo, excluíram das suas edições do Antigo Testamento os textos ausentes do cânone 

judaico, porque não havia os originais em hebraico ou aramaico disponíveis dessas obras, como foi 

o caso dos livros da Sabedoria de Salomão, Tobias, Eclesiástico, Judite, Baruque e Macabeus, 

chamados de deuterocanônicos. Esses livros ainda fazem parte da Bíblia católica, porém, porque a 

Igreja Católica Apostólica Romana não tinha o menor interesse em alterar seu posicionamento de 

séculos a respeito do cânone, formado em parte pelo impacto da Septuaginta. Assim ficaram os 

judeus com sua Bíblia de 24 livros; os protestantes, com 39; e os católicos, com 46 (Wooden, 2008, 

p. 137).

Esse intervalo demorado entre a percepção do hebraico como a língua do Éden/Babel já 

pelos pais da Igreja e a sua redescoberta renascentista não quer dizer que a ideia do hebraico como 

língua primordial não fosse corrente desde antes. Simplesmente ocorria que não se tinha muito

interesse, literário ou teológico, no acesso direto aos textos; mas a ideia era sedutora o suficiente

para ter inspirado alguns experimentos bizarros. Como registra o frade Salimbene de Parma (1221— 

c. 1290) sobre o imperador Frederico II:

Like Psammetichus in Herodotus, he made linguistic experiments on the vile bodies of
hapless infants, “bidding foster-mothers and nurses to suckle and bathe and wash the
chidren, but in no wise to prattle or speak with them; for he would have learnt whether they 
would speak the Hebrew language (which had been the first), or Greek, or Latin, or Arabic,
or perchance the tongue of their parents of whom they had been bom. But he laboured in
vain, for the children could not live without clappings of the hands, and gestures, and 
gladness of countenance, and blandishments.”
(Coulton, 1907, p. 242)

Pelo visto, havia a ideia de que as línguas das civilizações mais antigas eram línguas 

“naturais”, no sentido de adquiridas automaticamente e formadas por completo pelo mero processo 

de nascer e crescer; e também a ideia de que, de algum modo, a cultura serviria para desviar esse 

desenvolvimento. Levando ao limite essa lógica, isso implicaria uma ausência de “cultura” entre os 

antigos... que eram admirados justamente por sua cultura (por admiradores que incluíam o próprio 

Frederico, inclusive, que falava grego e árabe). O argumento não é menos preconceituoso do que 

quando é proposto para afirmar que povos de culturas indígenas teriam línguas mais simples, por 

serem “primitivas”69, mas a ideia é babelicamente confusa, e o fato de que culturas que falavam 

grego, latim, árabe e hebraico fossem admiradas só acrescenta à confusão.

69 Deutscher (2010, pp. 99-103), por exemplo, comenta essa noção do senso comum de que “povos primitivos falam 
línguas primitivas”, citando a história do linguista R. M. W. Dixon que descreveu as línguas dos aborígenes 
australianos. Diz ele que um fazendeiro certa vez ficou estupefato ao saber com o que Dixon trabalhava, 
imaginando que os aborígenes não devessem ter um vocabulário “maior do que duzentas palavras”, nem se
comunicar com nada mais complexo do que “grunhidos e grasnados”. Ironicamente, Deutscher argumenta que são
as línguas de sociedades mais complexas -  i.e. de maior densidade populacional e maior mistura étnica -  que 
apresentam perdas de complexidade no tocante a certas características linguísticas (ibid., p. 115-18).



Um experimento semelhante foi repetido pelo rei Jaime IV da Escócia, que deu duas 

crianças para uma mulher muda criar na ilha de Inchkeith, o que, como resultado, conforme 

comenta o cronista, que “some sayes they spak guid Hebrew” (Lindsay, 1814, pp. 249-50) -  e lá se 

vai um caminhão inteiro de sal para a leitura desse episódio das crônicas da Escócia.

Abraham Abulafia (1240-C.1291), cabalista contemporâneo do imperador Frederico II, já 

havia refutado a ideia da aquisição natural do hebraico por crianças -  e sem a necessidade de 

submeter ninguém a esses experimentos desumanos. Como comenta Abulafia, na paráfrase de Eco, 

a língua pode não ser um desenvolvimento espontâneo nesse sentido, mas não é arbitrária, e sim 

convencional, e as crianças criadas em isolamento desconheceriam as convenções da língua (Eco, 

1995, p. 33): logo, não poderiam falá-la. Como alguém que conhecia o idioma, de fato, e que 

lamentava que tal não fosse o caso de todos os judeus, Abulafia não mantinha essas ilusões de 

aquisição espontânea, ainda que, como cabalista, tivesse uma visão fortemente essencialista da 

relação do hebraico com a realidade. Porém, por ter sido judeu, excêntrico (tanto que não sabemos 

exatamente quando morreu, porque após 1291 ele simplesmente desaparece) e por ter escrito em 

hebraico, demoraria séculos até que o Ocidente pudesse ter acesso a ele. E é provável que o 

episódio em que tentou converter o Papa (Kaplan, 1997, p. 64) também não tenha ajudado a fazer 

dele uma figura muito simpática para os cristãos.

No tocante ao Renascimento e sua redescoberta do hebraico como uma língua de fato 

interessante para os ocidentais e os seus propósitos, temos alguns nomes que nos são bastante 

importantes, como Marsilio Ficino (1433-1499) e seu pupilo Giovanni Pico Delia Mirandola 

(1463-1494), além de, posteriormente, Guillaume Postei (1510-1581), Conrad Gessner (1516— 

1565), Étienne Guichard (século XVII), Claude Duret (1570-1611) e Athanasius Kircher (1602

1680), como nos lista Umberto Eco em seu tratamento da história das noções ocidentais sobre a 

língua (Eco, 1995, pp 80-120).

Ficino, por exemplo, foi pioneiro no estudo da literatura hermética (Jones, 2013, p. 26), e a 

fusão de seu pensamento humanista cristão -  ele era padre, afinal -  com platonismo e 

neoplatonismo, hermetismo e até mesmo astrologia foi crucial para o desenvolvimento da prisca 

theologia, a noção de que existiria uma única teologia verdadeira dada por Deus e presente em 

algum grau (mesmo que imperfeitamente) em todas as religiões (Edelheit, 2008, pp. 7-10). Ele não 

chegou a ser um cabalista de fato, mas tinha interesse pelo tema. A opinião de Ficino sobre o 

hebraico, por sua vez, parece antecipar a visão geral dos pensadores aqui mencionados:

Ficino formed a dictum—a human language could only be considered holy or sacred, with 
possible innate magical powers, if God had used this language to speak to humans. Ficino 
pondered the deep meanings of his all-or-nothing concept, and decided only two languages 
in all human history held this special holiness—the Egyptian hieroglyphics spoken by God



to Thoth and the Old Testament Hebrew spoken by God to Abraham and Moses, especially 
Moses who might have been a contemporary of Thoth or lived soon after him. If any 
teaching was done, it was Moses who leamed from Thoth. Ficino never considered it could 
be the other way around. Thoth must always be the prophet and teacher. He could leam 
from God and leam abundantly, but no human, not of so exalted a rank as Moses, could 
take him further.
(Jones, 2013,p. 20)

Thoth, no caso, é outro nome para Hermes Trismegisto, figura lendária a quem foram 

atribuídos os textos do chamado Corpus Hermético. O hermetismo tem suas origens no período 

helenístico, quando o Egito já era muito diferente do Egito que empregava hieróglifos (ainda 

indecifrados à época de Ficino, vale lembrar), com o sistema de escrita tendo sido substituído pelo 

demótico -  mas isso não vem ao caso. O que importa é que Ficino identificava duas línguas como 

sagradas: o hebraico, por causa de Moisés, e o egípcio, por causa de Hermes Trismegisto, e 

aparentemente subscrevia à ideia de que este poderia ter ensinado aquele -  o que faz sentido quando 

se considera que era comum, pelo menos desde o início da era cristã, a noção de que Moisés teria 

tido acesso a algum tipo de sabedoria oculta, mágica, por ter tido sua criação no Egito (Owen, 2004, 

p. 58); e havia ainda na Europa renascentista quem acreditasse que ambos eram a mesma pessoa 

(Jones, 2013, p. 4). Por causa disso, essas línguas tinham uma superioridade nata sobre todas as 

outras, sobretudo no tocante às suas capacidades mágicas.

Essas ideias sobre linguagem parecem ter sido herdadas em algum grau por Pico Delia 

Mirandola, que estudou com Ficino. Pico, no entanto, rejeitou várias das ideias do seu mestre, 

sobretudo no tocante à astrologia e seus usos: Ficino acreditava na influência dos planetas como um 

tipo de força natural que poderia ser utilizada magicamente para criar talismãs, por exemplo, 

inclusive para propósitos medicinais (Copenhaver, 2015, pp. 38-40), ao passo que Pico rejeitava a 

astrologia pelos problemas religiosos que ela suscitava no tocante ao livre-arbítrio, julgando-a um 

“erro” cometido pelos “caldeus”, em sua falta de “religião verdadeira”, que teria sido repetido pelos 

egípcios, igualmente ignorantes no tocante à revelação da divindade, mas não pelos gregos 

(Dougherty, 2007, p. 169), o que sabemos que é uma noção equivocada da parte de Pico, que parece 

desconhecer a história da astrologia do período helenístico. Em todo caso, essa noção era 

importante para a distinção que o autor faz entre quais dentre os antigos eram filosófica e portanto 

teologicamente iluminados e aceitáveis para o pensamento cristão e quais não eram, categoria esta 

que acaba incluindo caldeus e egípcios. Essa rejeição de Pico à astrologia viria mais tarde, 

inclusive, a levar seu próprio mestre a rejeitá-la também, depois de velho, como se observa numa 

carta a Angelo Poliziano (Jones, 2013, p. 145). Isso serve para observarmos que, diferente de 

Ficino, Pico -  sobretudo o Pico dos escritos posteriores, como as Disputationes -  não parecia



encontrar qualquer valor intrínseco no idioma e na cultura egípcios, apesar de toda a sabedoria de 

Hermes Trismegisto:

Hermes is no longer an authority: he is “your Hermes”, while “Aesculapios, et Hermetes, et 
Notespsos, et Potosires” are dismissed as mere empty names. “Chaldeans” has become a 
name for astrologers. (...) Ali the Egyptians and Chaldeans had to offer, it now appears, was 
superstitious religion and mathematics, and “mathematics does not make people wise”. 
(Craven, 1981,p. 106)

A relevância de Pico aqui para nós repousa no fato de ele ter sido um dos primeiros autores 

da Europa a lidar com a Cabala fora dos círculos judaicos -  de fato, ele teria sido o “primeiro 

estudioso cristão a obter uma compreensão precisa e detalhada da doutrina e dos escritos 

cabalísticos” (Wirszubski & Kristeller, 1989, p. xi, trad. minha), e inclusive o supracitado Abulafia 

constava entre os autores que ele estudou. O próprio Pico, apesar de familiarizado com o hebraico o 

suficiente para conseguir escrever “moderadamente bem no idioma”, não tinha a fluência necessária 

para enfrentar os textos obscuros da sua tradição esotérica, mas essa lacuna acabou preenchida por 

seu colega, o judeu convertido Flavius Mithridates (Eco, 1995, p. 120), que lhe forneceu as 

traduções para o latim dos textos em hebraico e aramaico que ele estudou. Pico foi responsável por 

dar continuidade aos esforços do seu mestre na expansão do seu sincretismo platônico, traçando 

elos cabalísticos não apenas com Hermes, mas também com Pitágoras, Orfeu e Zoroastro, além dos 

Oráculos Caldeus e da Ars Combinatória de Raimundo Lúlio (Wirszubski & Kristeller, 1989, pp. x

xi), e deitando as bases para a Cabala cristã de Reuchlin e outros autores posteriores. E evidente que 

o hebraico, mesmo em tradução ou via contato reduzido com os originais, bem como alguma noção 

da sua relação íntima com Deus e a própria criação, é crucial para alguém que leve a Cabala a sério, 

como era o caso de Pico. E, apesar do seu desprezo pelo fato de que a matemática seria tudo que os 

caldeus e egípcios tinham para oferecer, Pico ainda assim tinha ou pelo menos teve algum interesse 

por números, na medida em que proporções matemáticas e numerologia podiam dar sustentação aos 

seus argumentos. As traduções de Mithridates, um híbrido de tradução e comentário (visto que uma 

tradução literal dos textos cabalísticos produziria textos ininteligíveis), eram ricas também em 

guemátria, muitas vezes chegando a transpor a ênfase dos textos de um simbolismo linguístico para 

um simbolismo numérico (idem, pp. 80-3). Partindo dessa perspectiva, as relações numéricas 

subjacentes às linguísticas seriam mais uma confirmação do estatuto privilegiado do hebraico como 

língua divina, o que, portanto, dava um maior peso à Cabala e aos argumentos que a têm como base 

para o que era, desde o começo, o principal objetivo de Pico com suas explorações cabalísticas -  a 

confirmação do cristianismo.

Postei foi outro cabalista, mas, diferente de Pico, tinha domínio do hebraico e podia não só 

ler os originais como traduzi-los pessoalmente, tendo traduzido obras cabalísticas seminais como o



Sefer Yetzirah, o Zohar e o Sefer HaBahir. Também um protolinguista, teólogo e polimata, Postel 

foi autor de De originibus seu de Hebraicae linguae et gentis antiquitate (1538), no quai argumenta 

que o hebraico era a língua dos filhos de Noé e que o árabe, o “caldeu” (siríaco), o hindi e 

indiretamente o grego descendiam dele (Eco, 1995, p. 76). A este estudo se combinavam as análises 

alfabéticas de Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum, introductio, que 

comprovariam a origem comum de todas as línguas. Que ele tenha chegado a essas conclusões não 

representa um fato isolado, evidentemente. Postei acreditava num tipo de universalismo religioso 

capaz de unificar as três religiões abraâmicas (ao identificar princípios cristãos subjacentes às suas 

doutrinas, à moda da prisca theologia) e que traria um reino utópico de paz universal. A língua a ser 

falada sob esse reino seria, como era de se esperar, o hebraico -  mas, mais bizarramente, esse 

projeto, para Postei, só poderia ser concretizado sob a bandeira do rei da França. Como a reação do 

rei foi desfavorável, como era de se esperar diante de uma proposta dessas, o restante da biografia 

de Postei foi uma longa e sofrida peregrinação atrás da realização do seu sonho utópico, que levou a 

episódios estranhos em que ele ficou convencido de que certa mulher era a própria encarnação da 

Shekinah judaica, e culminou na sua prisão pela Inquisição e no subsequente veredito de “non 

malus sed amens” (“não mau, mas demente”), dada a extravagância das suas crenças.

Gessner, Duret e Guichard foram menos radicais em suas ambições, mas produziram suas 

obras segundo uma lógica parecida, que Eco chama de “furor etimológico” (Eco, 1995, pp. 80-2). 

Gessner, em seu Mithridates (1555) postula que “todas as línguas retinham palavras de origem 

hebraica, ainda que em estado corrompido” -  uma presunção que ainda encontra ecos nas 

especulações da disciplina da edênica de que falamos anteriormente. E nesse mesmo espírito que 

Guichard compõe seu L ’harmonie étymologique des langues (1606) no qual identifica raízes 

hebraicas em palavras de línguas diversas através de métodos em parte cratilianos, em parte 

cabalísticos. O hebraico batar (“ira), por exemplo, segundo Guichard, daria no latim dividere, com 

o mesmo sentido, pela permutação da sua raiz B-T-R em T-B-R, tarab, que dá no latim tribus, 

depois distribuo e então dividere. Já Duret, em Thrésor de l ’histoire des langues de cet univers 

(1613), partindo também da premissa de que o hebraico era a “língua universal da raça humana”, se 

dedica ajogos etimológicos com nomes de animais, propondo que o nome hebraico de cada animal 

conteria em si uma “história natural” daquele animal. Nesher (“iWJ), por exemplo, “águia”, segundo 

Duret, seria uma combinação de shor e isachar, que significariam “olhar” e “estar ereto”, o que 

seria relevante pelo fato de a águia ser um animal “de olhar firme”, e assim por diante. Ainda que 

grosseiramente equivocado, podemos encontrar em Duret méritos poéticos criativos em sua leitura 

da relação entre nomes hebraicos e o mundo natural, não muito diferentes do que vimos no Bereshit 

Rabbah.



O último desses nomes aqui citados, ojesuíta Kircher, é importante por ter sido também um 

dos principais cabalistas cristãos, além de ter feito estudos importantes, não só linguísticos 

(incluindo sinologia e egiptologia) e teológicos, mas também nas áreas da geologia, biologia e 

medicina. Em sua obra de 1679, Turris Babel, ele passa em revista tudo que fora analisado até o 

momento -  a história do mundo, da criação ao dilúvio à Torre de Babel, comentando como Adão 

teria chegado ao nome dos animais e como o hebraico teria se dividido, à ocasião da confusão das 

línguas, em cinco “dialetos” distintos: caldeu, samaritano, siríaco, árabe e etiópico. Apesar de 

equivocado quanto aos seus resultados (e à sua premissa), Kircher acerta no sentido de ter 

identificado aqui um grau de parentesco entre essas línguas -  todas elas semíticas -  que é muito 

mais correto, por exemplo, do que o identificado por Postei, que incluía no mesmo balaio línguas 

indo-europeias. Se não estivesse tão comprometido com uma hipótese fortemente monogenética, ele 

talvez pudesse ter postulado algo muito próximo da noção de troncos linguísticos, que, como aponta 

Eco,já havia sido explorada por Escalígero:

Already in the Renaissance, Hebrew’s status as the original and sacred language had begun 
to be questioned. By the seventeenth century, a new and complex set of arguments had 
evolved. We might, emblematically, place these arguments under the sign of Genesis 10. In 
these, attention moved away from the problem of the primordial language to that of 
matrices linguae, or mother tongues -  this was an expression first coined by Giuseppe 
Giusto Scaligero (Diatribe de europaeorum Unguis, 1599). Scaligero individuated eleven 
language families, seven major and four minor. Within each family, all languages were 
related; between the language families, however, kinship was impossible to trace.
(Eco, 1995, p. 86, tradução de James Fentress)

Aos poucos, então, podemos observar como a discussão vai saindo do âmbito mágico- 

religioso para o filológico, e, conforme ela avança por esse território, o hebraico vai perdendo sua 

primazia. Os métodos para procurar formas de parentesco entre o hebraico e as línguas modernas, e 

para identificar as deformações que apontariam para essa direção, começam a fazer o tiro sair pela 

culatra. Eco prossegue listando os vários autores que já não acreditavam mais que a língua falada 

antes da queda ou antes de Babel fosse o hebraico: Richard Simon, Casaubon, Leibniz, Vico. O 

golpe de misericórdia viria no século XIX, conforme o espírito filológico foi se voltando não apenas 

para o idioma, mas para o próprio texto bíblico. Apesar de ter tido colegas e antecessores, 

notavelmente Wilhelm Martin Leberecht DeWette, o primeiro autor a aplicar o método crítico para 

postular etapas diferentes de desenvolvimento da religião israelita, a figura de maior destaque 

acabou sendo Julius Wellhausen com o seu Prolegomena zur Geschichte Israels {Prolegômenos à 

História de Israel), publicado pela primeira vez em 1878.

Wellhausen relata nos Prolegômenos a sua perplexidade nos tempos de estudante ao 

comparar o fascínio que certos materiais bíblicos exerciam sobre ele -  as histórias de Saul e David, 

Ahab e Elias, os discursos de Amós e Isaías, tudo aquilo que poderíamos descrever como “literário”



-  com o sentimento de inânia do texto da Lei (i.e. a Torá), que supostamente deveria ter prioridade 

em relação a esse material, mas que na verdade apenas turvava a sua compreensão. Descobrir, via 

Ritschl e Graf, que a Torá havia sido composta depois dos livros proféticos foi o que lançou o 

jovem Wellhausen numa missão acadêmica para chegar a algum modelo do desenvolvimento da 

religião de Israel que ajudasse a resolver o que ele via como uma dissonância. Seu método para a 

reconstrução histórica foi, então, tomar o material bíblico e suas divisões em camadas e fontes 

diferentes, que já haviam sido exploradas por alguns de seus antecessores, mas que são mais 

conhecidas hoje como parte do seu modelo, chamado de hipótese documental (Nicholson, 1998, pp. 

3-10). Essas fontes receberam os nomes de J (Javista), E (Eloísta), P (Priesterschrift, ou fonte 

sacerdotal) e D (Deuteronomista). O Deuteronomista se distingue das outras fontes por ser 

responsável unicamente pelo livro de Deuteronômio, que em vários sentidos é diferente dos quatro 

livros que vêm antes dele na Torá. Já as fontes J e o E se distinguem uma da outra pelos nomes 

utilizados para se referir a Deus: J utiliza o tetragrama YHWH (a letra é J e não Y ou I, porque se 

diz Jahwist em alemão), enquanto o E prefere ’elohim (QTlbN), que significa “deus” ou seu plural 

majestático, “(deus dos) deuses”. Além disso, J seria uma fonte mais primitiva, o que se reflete em 

sua representação “ingênua” e antropomórfica de Deus, o que contrasta com o conceito mais 

avançado e abstrato de E. A fonte P, por sua vez, diz respeito principalmente ao material que contém 

genealogias, leis e prescrições rituais, que forma a maior parte de Levítico e Números. Muitas 

pessoas já repararam que o livro do Gênesis contém duas histórias da criação do ser humano, uma 

como parte da criação geral do cosmos e outra como parte da história da Queda. Para a hipótese 

documental, esse problema é resolvido observando como as duas narrativas partem de fontes 

diferentes: a fonte P para Gênesis 1-2:4; e J para os versículos seguintes.

As fontes J e E teriam sido as primeiras a se fundir, segundo Wellhausen, já por volta do ano 

700, enquanto o Deuteronômio, ou, melhor dizendo, um Ur-Deuteronômio, teria sido composto 

algumas décadas antes do Exílio na Babilônia e reunido a esse documento JE durante o Exílio. Por 

fim, na volta, com a reconstrução do Segundo Templo e a ascensão de uma classe social de 

sacerdotes, foi somada a fonte P, formando o Pentateuco (ibid., pp. 20-2). Wellhausen, por ironia, 

nunca chegou a escrever, de fato, uma história de Israel e parou nos prolegômenos, mas uma certa 

teoria do desenvolvimento religioso israelita já surge esboçada em sua obra, que postula uma 

reforma de um culto agrícola primitivo natural (visto como preferível) realizada pelos profetas e 

radicaliza nojudaísmo sacerdotal do Segundo Templo (Elrefaei, 2016, pp. 55-74).

Como outras figuras da época, Wellhausen tinha uma imagem bastante negativa do judaísmo 

como religião e de seu culto burocrático (uma censura que encontra expressão já desde o Novo 

Testamento, na condenação de Jesus aos fariseus), preferindo a poética do profetismo e a



simplicidade do culto natural, e enxergando esse desenvolvimento como uma degeneração. Essa 

perspectiva ecoa a de ninguém menos que o poeta William Blake, que enxergava dois impulsos 

antitéticos na religião bíblica: um impulso revolucionário de libertação, observado no episódio da 

fuga do Egito, e um impulso reacionário de submissão à Lei, observado na entrega dos dez 

mandamentos -  ambos encontrando forma na simbologia dos dois pilares que acompanham os 

hebreus em Êxodo 13:21, no pilar de fogo e de nuvem, respectivamente (Frye, 2005, p. 383). E bom 

lembrar ainda que a figura de Urizen, o demiurgo que assume algo como um papel de vilão na 

cosmologia mítica de Blake, é a própria encarnação do ímpeto de reduzir o mundo a leis e 

abstrações, e, segundo o poeta, tem a sua vitória entre os hebreus quando eles penduram a serpente 

de bronze num poste em Números 21:4-9, num tipo de cena de martírio do espírito revolucionário70. 

Nesse aspecto, ainda que possa ser identificável um certo viés iluminista em sua empreitada, uma 

crença na capacidade de se chegar a uma verdade objetiva sobre o passado através da investigação 

laica do texto (Barton, 1998, p. 12), Wellhausen, no tocante ao seu posicionamento sobre religião e 

dogma, se vê alinhado, senão com o espírito romântico em geral, pelo menos com as ideias de um 

romântico do porte de Blake.

A obra de Wellhausen foi importante para sistematizar muito da pesquisa bíblica do século 

XIX, mas muita tinta já correu desde então, e é evidente que não é mais possível aceitar as suas 

conclusões sem problematizá-las. Os pesquisadores, tanto os que vieram depois quanto os seus 

contemporâneos, debateram as possibilidades de datação (se, por exemplo, a fonte P seria pós- 

exílica, como quis Wellhausen, ou se seria pré-exílica), o quanto as fontes podem ser divididas em 

fontes menores, e as diferentes etapas de composição do texto -  enquanto outros autores chegaram, 

inclusive, a rejeitar de vez a Hipótese Documental, propondo outras hipóteses concorrentes. Ao 

mesmo tempo, os achados arqueológicos da primeira metade do século XX, incluindo a descoberta 

dos Manuscritos do Mar Morto numa caverna de Qumram e a exumação das tabuletas da cidade de 

Ugarit, trouxeram à tona tanto material novo não disponível para Wellhausen que o pesquisador 

acadêmico da Bíblia hoje se vê diante de uma quantidade vertiginosa de informações que precisa 

processar antes de tentar postular qualquer coisa sobre o antigo Israel.

E assim que a noção do essencialismo e da primazia do hebraico chega em frangalhos ao 

começo do século XX. Até mesmo a Torá, tida pelos judeus mais místicos como um tipo de código

70 Na mitologia de Blake, para sermos breves, o homem primordial Albion, semelhante ao Adam Kadmon cabalístico, 
se divide em quatro formas chamadas Zoas, como se observa no poema The Four Zoas. Urizen é uma dessas quatro 
figuras, representando as leis, a razão fria e o pensamento mecanicista. Outra delas se chama Urthona, que tem uma 
emanação (contraparte feminina) chamada Enitharmon. Urthona, em sua forma decaída Los, é um profeta e 
ferreiro, que concebe Orc com Enitharmon em The Book o f  Urizen. Ore, por sua vez, representa o espírito 
revolucionário e declara guerra contra Urizen, numa luta entre a tradição e a liberdade. A serpente é um dos seus 
símbolos, logo a serpente crucificada em Números, para Blake, fundia essa imagem miltonianamente satânica com 
um gesto cristão de sacrifício na cruz.



divino, cuja sequência de letras não apenas representa uma história e um código de leis, mas é o 

próprio mundo, anterior à criação, tendo sido dada a Moisés por Deus no monte Sinai, acaba 

submetida à luz fria e aos bisturis do anatomista textual. E o que foi encontrado nesse processo de 

investigação foi não uma evidência inequívoca do divino, mas sempre a dimensão humana, a marca 

que os acontecimentos históricos e culturais de um povo imprimem sobre a sua psiquê coletiva e a 

sua literatura, no sentido mais amplo do termo. E nesse espírito também que pudemos rejeitar a 

interpretação do Bereshit Rabbah da seção anterior como uma leitura a ser levada a sério: a letra 

que começa o livro do Gênesis não vem da mão de Deus em si, mas dos escribas, e, como veremos, 

há todo um contexto social que orienta o caminho que essas muitas mãos fazem sobre o 

pergaminho71.

Houve outros passos nesse trajeto dos Jubileus até Wellhausen, como a identificação, ainda

antes do século XIX, de outras línguas, como o chinês, que seriam “mais antigas”72 do que o

hebraico bíblico, e um período em que o afloramento de um certo espírito nacionalista levou os 

pensadores a postular hipóteses ainda mais esdrúxulas do que as produzidas pelo furor etimológico. 

Tais exemplos incluem, no século XVII, a hipótese de Georg Philipp Harsdórffer de que a língua do 

Éden teria sido o alemão, por sua suposta qualidade onomatopeica (Eco, 1995, p. 99); ou então a do 

filósofo sueco Andreas Kempe, para quem, no Éden, Deus falava sueco, Adão teria nomeado os 

animais em dinamarquês e Eva teria sido tentada por uma serpente francófona (Asprem, 2012, p. 

16), o que Kempe postula, sem qualquer indício aparente de ironia, como parte do espírito 

imperialista sueco do período, sendo “corroborado” por Olaus Rudbeck que “comprovava” que a 

Suécia teria sido o lar do personagem bíblico Jafet (Eco, 1995, p. 98). Mas não convém agora glosar 

esse percurso também. O importante é observarmos como, a partir do século XVII, as noções de 

primazia do hebraico, dadas de barato até então por quase todos os autores73, mesmo os que não 

tinham interesse pela língua, vão cedendo espaço a um pensamento mais questionador -  ainda que 

os questionamentos sigam por caminhos tortuosíssimos. Sua exposição às atenções dos estudiosos 

dos séculos XV ao XVII acabou, no fim, acelerando o prazo de vencimento dessas ideias, até 

chegarmos a um meio social que em tudo era muito distinto daquele que produziu um livro como

71 É evidente, no entanto, que, para uma visão religiosa, essa descoberta das muitas camadas do texto bíblico não
necessariamente invalida a dimensão revelada do texto bíblico. Sendo o deusjudaico um deus que se manifesta pela 
história, seria possível ainda aigumentar a possibilidade de que os eventos que levaram à concepção do texto final 
da Bíblia Hebraica seriam arquitetados por Deus. Mas esse tipo de comentário, obviamente, está muito além do 
escopo desta tese.

72 Digo “mais antigas” entre aspas, porque é difícil datar exatamente quando certas línguas surgem na Antiguidade. O 
que podemos saber com mais ou menos certeza é quando elas passam a ser registradas por escrito, e essa é uma 
distinção que é importante ressaltar. Em todo caso, os primeiros registros do chinês são bastante anteriores aos do 
hebraico, mas não do protossinaítico.

73 Uma exceção foi Gregório de Níssa, que, como apontou Eco (1995, p. 74), considerava ridícula a imagem de Deus 
como um professor de línguas, e nisso é citado por Richard Simon.



Jubileus. Poucos seriam os autores nos séculos seguintes que viriam a defender o hebraico -  ou 

alguma outra língua desconhecida da qual o hebraico seria derivado -  como a língua original do ser 

humano, como foi o caso de Louis-Claude de Saint-Martin, com seu De l ’esprit des choses (1798

9), e Fabre d’Olivet, autor de La langue hébraïque restituée (1815), mas, como fica evidente pelo

fato de que são nomes infinitamente menores do que Ficino ou Pico Della Mirandola, nota-se que o 

sucesso dessas figuras fica limitado a nichos pequenos, como o dos chamados legitimistas católicos. 

Em todo caso, como aponta Eco, a preocupação é cada vez menos com a defesa do hebraico 

propriamente e mais em defender o “estatuto da linguagem em si como o veículo da revelação” 

(ibid., p. 114).

Essas reviravoltas, é evidente, não afetaram o estatuto do hebraico como língua sacra dentro 

das comunidadesjudaicas, naturalmente mais insulares.

Diz Dennis, no verbete de sua Enciclopédia sobre a língua e alfabeto hebraicos:

Called the Lashon Kodesh, “the Holy Tongue,” Hebrew is a supernal language, the 
language of heaven. One Sage goes so far as to say that angels do not recognize prayers 
said in other tongues (Shab. 12b). Hebrew is the language of theurgic power par excellence. 
The first key to the power of the language, Jewish mystics teach, lies in the Hebrew 
alphabet. (...)
Combining the idea of the alphabet as cosmic building blocks with the belief that each 
human is a microcosm, Chasidism teaches that every person is made up of the twenty-two 
letters. Given this reality, when properly “arranged,” a person becomes a logos, an 
embodiment of God’s word (Sefat Emet, Ekev).
(Dennis, 2014, p. 118-19)

Dennis, porém, diz isso no século XXI, e o chassidismo que ele comenta data do século 

XVIII, fundado pelo Baal Shem Tov e profundamente influenciado pelas tradições místicas. O 

discurso mais padrão sobre o papel do hebraico nas comunidades judaicas é que a língua 

oficialmente “morre” como língua falada no começo da era cristã, com a diáspora como 

consequência da destruição de Jerusalém após a revolta de Bar Kokhba, sobrevivendo apenas por 

escrito como língua litúrgica (Morag apud Kutscher, 1982, p. 226), além de exegética e literária. 

Essa ideia não está errada, mas a realidade tem um pouco mais de nuances.

O primeiro grande evento que viria a abalar o hebraico, ainda do período bíblico, bem como 

todas as estruturas sociais, culturais e teológicas israelitas, foi o chamado Exílio na Babilônia, no 

século VI a.C74, que já mencionamos algumas vezes nas páginas anteriores. À época, Israel, o reino 

do norte,já havia caído nas mãos dos neo-assírios havia mais de um século, e restava apenas o reino 

do sul, Judá. As tensões crescentes entre Judá e o Império Babilónico, chefiado então por

74 A datação é um pouco confusa. O número 70 é simbólico para os judeus, dado que o Exílio, na contagem judaica, 
totaliza 70 anos, tendo fim em 539/8 a.C., o que põe a sua data de início em 609/8, que é a data da Batalha de 
Megiddo, quando morre o rei Josias e há um longo processo de divisão de poderes entre o Egito e a Babilônia no 
governo de Judá, o que inclui o cerco de Jerusalém em 598, até a cidade e o templo serem destruídos de vez em 
587/6. A datação porvolta dos anos 600 é a que é atribuída ao exílio de figuras como Daniel, do livro epônimo.



Nabucodonosor II, culminam na invasão que levou ao cerco de Jerusalém, sua capital, e à 

destruição do Templo de Salomão. O evento é conhecido entre os judeus como Tisha B ’Av, ou o 

nono dia do mês de Av, uma das principais datas do calendário judaico, que costuma ser 

acompanhada dejejum e lamentações e geralmente cai em agosto no calendário gregoriano. Com a 

queda de Jerusalém, teve início oficial o Exílio, em 586 a.C., conforme Judá (sobretudo as partes 

pobres) foi despovoada pela investida militar babilónica, e as principais famílias aristocráticas dos 

judeus foram levadas à Babilônia. Segundo os relatos, os judeus exilados não teriam sido 

exatamente maltratados pelos seus captores (com certeza muito menos do que os que ficaram em 

Judá), por mais que a sua realeza estivesse de fato sob prisão domiciliar (Schniedewinde, 2013, p. 

132), mas a experiência toda foi vista como um teste de fé, como ficou registrado em toda a 

literatura bíblica posterior. A própria Babilônia, muito após deixar de existir como um império 

independente, permaneceu até o fim como símbolo do inimigo espiritual de Israel.

Ao passo que os israelitas dominados pelos neo-assírios em 721 a.C. acabaram assimilados, 

os judeus de Judá reelaboraram sua própria teologia à luz da obra dos profetas, mantendo uma 

identidade de resistência contra a assimilação, bem como a esperança de retomar a Israel (Visotzky 

& Fishman, 1999, pp. 23-8). Essas esperanças não foram em vão, e logo o rei Ciro, o Grande, viria 

a invadir também a Babilônia e expandir o domínio territorial do seu Império Persa por todo o 

Oriente Médio, chegando até o Egito. Em 539 a.C., Ciro permite que os judeus retomem a 

Jerusalém, e Judá sobrevive a partir daí como uma satrapia subordinada ao governo persa. E nesse 

contexto de Exílio e subsequente retorno que os livros, respectivamente, da História 

Deuteronomista e da Torá são editados como obras coesas (Van der Toorn, 2007, pp. 143-72, 248

51). Assim a situação permanece até a Pérsia, por sua vez, ser tomada pelos macedônios, sob 

Alexandre, o Grande, o que dá início ao período helenístico. Exceto por um breve período entre 160 

a.C., com a revolta dos macabeus contra Antíoco IV, e 63 a.C., com a conquista de Jerusalém por 

Pompeu, Judá nunca mais viria a ser um estado independente na Antiguidade.

Segundo Schniedewinde (2013, p. 126), o dialeto literário hebraico que se costuma chamar 

de hebraico bíblico se desenvolve no final do século VIII e então desaparece ao final do século VI 

a.C. Esse dialeto, por sua vez, é o único de vários existentes na região que acabou preservado por 

escrito e, no geral, reflete o ambiente linguístico do reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém, 

onde ficavam os centros administrativos e religiosos ligados ao Templo e, como consequência, era o 

lugar no qual se encontravam os escribas, ao passo que poucos esforços foram feitos no reino do 

norte (Israel) para preservar a sua própria variação (ibid., p. 74). Há algumas menções a outras 

variações, evidentes no episódio do sibolet (nbuw) em Juizes 12, e outros exemplos indicam a 

presença do hebraico do norte no texto bíblico, como o livro profético de Oseias, que teria pregado



no norte e por isso empregaria uma linguagem adequada à região (Sáenz-Badillo, 1996, p. 71), 

caracterizada por construções e vocabulário mais próximos do cananeu, ainda que essas 

características possam ter sido suavizadas pelos escribas do sul (Schniedewinde, 2013, p. 78). 

Também o livro de Reis utiliza formas típicas do hebraico do norte e desviantes do hebraico padrão 

para caracterizar as falas do profeta Elias. Em todo caso, nota-se, como aponta Schniedewinde, que 

o surgimento de uma forma padrão do hebraico, amparada pela escrita e a infraestrutura (inclusive 

física, como escolas) necessária para sustentá-la, não foi um desenvolvimento puramente orgânico, 

mas parte de um projeto político de identidade nacional -  como o que, no começo do século XX, 

levaria à concepção de que línguas tão próximas como o sueco, o norueguês e o dinamarquês 

seriam línguas distintas, evocando a máxima de Max Weinreich de “uma língua é um dialeto com 

exército e marinha”. E nesse período ainda, entre 840 e 500 a.C. que surge o alfabeto paleo- 

hebraico distinto do fenício, do qual ele deriva.

No tocante à relação com o aramaico, empréstimos são identificados desde cedo, na 

Segunda Idade do Ferro, uma vez que a língua foi adotada como língua administrativa pelo Império 

Neo-Assírio, que também empregava o acadiano, mas mais como uma língua de prestígio do que 

burocrática, uma vez que o cuneiforme era um tipo mais complexo de escrita do que a alfabética, 

numa situação de bilinguismo que também se observou na Babilônia. Quando os persas invadem a 

Babilônia, porém, e tomam o seu território imperial, o acadiano perdeu esse espaço de prestígio 

para o persa antigo, enquanto o aramaico continuou sendo utilizado como antes. Como resultado, a 

influência aramaica sobre o hebraico aumenta consideravelmente após o Exílio, a ponto de, como 

vimos, além dos empréstimos vocabulares, acabar que o próprio alfabeto foi substituído -  do paleo- 

hebraico, de inspiração fenícia, para o alfabeto judaico, derivado do aramaico.

Com a destruição de Jerusalém no século VI a.C., houve um grande despovoamento na 

região. O hebraico vernáculo foi mantido nesse ambiente de terra arrasada, mas sem os efeitos 

conservadores que a escrita costuma ter sobre a língua, ao refrear transformações linguísticas. Essa 

forma de hebraico vernáculo, especialmente o do sul, uma vez registrado séculos mais tarde, viria a 

receber o nome de hebraico rabínico (Sáenz-Badillo, 1996, p. 113). No retorno do Exílio, as classes 

superiores expostas a um contexto cultural e linguístico aramaico, viriam a se misturar de novo com 

essa população, e é nesse contexto de línguas em contato -  ao qual somamos ainda a influência do 

hebraico bíblico pré-exílico que surgia na forma de imitações de textos mais antigos -, que nasce o 

chamado hebraico bíblico tardio, observável nos livros posteriores do Antigo Testamento (i.e. nos 

que não são compilações de material anterior), obras apócrifas e deuterocanônicas e nos 

documentos de Qumram, que, curiosamente, faziam um esforço deliberado para evitar o uso do 

aramaico. Palavras de origem persa e, mais tarde, grega também viriam a ser incorporadas ao



vocabulário do hebraico tardio, via aramaico, dando forma a uma língua muito mais híbrida do que 

o hebraico bíblico padrão.

De novo, é importante ressaltar a ideologia de identidade nacional que se vê por trás da 

sobrevivência do hebraico. Teria sido perfeitamente possível para as classes superiores, retomando 

a Israel e Judá, substituírem por completo os usos do hebraico pelo aramaico imperial (como foi 

substituído o sistema de escrita), mas o fato de isso não ter ocorrido aponta para a centralidade 

dessas questões identitárias (Schniedewinde, 2013, pp. 146-7). Com a destruição e a perda de tudo 

que representava o estilo de vida israelita -  a monarquia, o Templo, a própria terra -  faz sentido que 

a memória afetiva dos exilados tenha se voltado para a língua e a cultura, de modo que perder a 

língua significaria a perda da identidade étnica; de fato deixar de ser judeu e se tomar outra coisa, 

um grego ou babilónico: “Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti! 

Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti”, diz o salmo 137. Isso não 

quer dizer que essa assimilação não tenha ocorrido em algum grau: para além da adaptação do 

alfabeto, os judeus também tomaram para si o calendário dos babilónicos, de modo que dos nomes 

antigos dos meses do calendário hebraico tradicional pouquíssimos são conhecidos hoje, via relatos 

bíblicos esparsos no material pré-exílico. Apesar disso, enquanto fosse possível manter contato com 

o que era a língua de Abraão, Jacó e Moisés, essa identidade seria mantida. E muito provável que as 

noções de sacralidade da língua e de sua forma escrita tenham se consolidado nesse período, como 

observamos em Jubileus, num processo que culmina nos séculos I e II d.C., quando as variações do 

texto bíblico cessam e ele se toma completamente estável (Sáenz-Badillo, 1996, p. 76).

Há duas linhagens, portanto, de tradições de escribas na história de Israel-Judá, a primeira 

pré-exílica, no período de padronização da língua (750-586 a.C.) e outra pós-exílica, do século IV 

a.C. até o medievo, com uma interrupção causada pela destruição de Jerusalém (Schniedewind, 

2013, p. 148). Faz sentido que, mesmo que já compreendida antes como uma língua divina, essa 

perspectiva não devesse se estender à própria escrita, do contrário o alfabeto não teria sido 

substituído. Mas essa lacuna entre as duas linhagens significou que certas expressões do hebraico 

bíblico padronizado já não fossem compreensíveis para os autores do hebraico bíblico tardio (o que 

é agravado pela presença de 1.300 casos de hapax legomena no corpus bíblico), que esses autores, 

por sua vez, passaram a usar com outros sentidos, por mais diligentes que costumassem ser em 

tentar replicar a linguagem bíblica mais antiga. Isso indica, que, como conclui Schniedewind, essa 

forma de hebraico erapraticamente uma língua morta já  no retorno do Exílio.

O segundo grande marco para a língua foram, na verdade, dois: as duas malfadadas revoltas 

organizadas contra Roma no século II d.C, e sua ocupação. A primeira culminou na destruição do 

Segundo Templo em 70; a segunda, a de Bar Kokhbah, em 135, na dispersão da população. Sem o



centro representado pelo Segundo Templo, não havia mais o suporte institucional para a língua, e 

esse vácuo deixado pela morte definitiva do hebraico bíblico foi preenchido pelo chamado hebraico 

rabínico ou hebraico mishnaico (Kutscher, 1982, p. 115), assim chamado por ser a língua em que foi 

compilada a Mishná, ou a “Torá oral”, na qual são respondidas muitas das dúvidas deixadas em 

aberto pelo texto bíblico. Segundo a tradiçãojudaica, além da Torá por escrito, que teria sido dada a 

Moisés por Deus, foi recebida também uma Torá oral, que Moisés, por sua vez, repassou a Josué, e 

assim por diante, até ela finalmente ser posta no papel (ou pergaminho) pelo Rabbi Yehuda HaNasi 

em 220 d.C. (Schniedewind, 2013, p. 192). Como parte de uma cultura oral, portanto, ela refletia 

esse hebraico que não era mais o bíblico, mas o hebraico vernáculo. Essa era a língua falada pelos 

fariseus, inclusive, e condenada pelo secto de Qumram -  que, como deve ficar claro, sendo um 

secto isolacionista, não era exatamente composto de um pessoal muito tolerante -  como uma língua 

“blasfema” e “incircuncisa” (Sáenz-Badillo, 1996, pp. 166-7).

O problema do hebraico mishnaico, porém, é que ele morre também pouco depois de tomar 

esse espaço -  e de maneira bastante literal, aliás, visto que os falantes foram massacrados pelos 

romanos. Quem não morreu fugiu, e as outras regiões falavam somente aramaico (Kutscher, 1982, 

pp. 115-16). A situação era tão extrema que o próprio Yehuda HaNasi não tinha pleno domínio do 

hebraico e dependeu da sua empregada como informante (Schniedewind, 2013, p. 196).

Os estudiosos geralmente distinguem dois períodos aqui: um primeiro que vai até o ano 200, 

em que o hebraico rabínico era falado e escrito; e um segundo, entre 200 e 500, em que o hebraico 

de fato desaparece como língua vernácula, substituído pelo aramaico, sobrevivendo apenas como 

língua escrita; e nisso também ele concorria com o aramaico (Sáenz-Badillo, 2013, p. 171) e não 

contava mais com qualquer apoio institucional, como ocorria quando ainda havia o Templo. E nesse 

contexto, de contato com o hebraico meramente através da liturgia e do texto nas atividades 

exegéticas, que a sacralidade do hebraico e de seu alfabeto parece ter se consolidado. Os rabis falam 

em “sujar as mãos” quando se referem a um texto sagrado, contrariando o que seria o senso comum, 

i.e. para eles o texto sagrado era justamente aquele que “sujava” as mãos (Schniedewind, 2013, p. 

199), o que, para os rabis, possivelmente por motivos ideológicos, dada a rixa com os samaritanos, 

não se aplicava aos textos escritos em paleo-hebraico. Por tabela, o aramaico também acabou sendo 

sacralizado em parte, dada a sua presença nas Escrituras.

Uma última fase, por fim, é identificada como o hebraico medieval, apesar de ser difícil se 

traçar uma linha divisória clara que o separe do hebraico rabínico. O aramaico continua sendo a 

língua franca do Oriente Médio até o advento do islamismo no século VII, quando perde esse lugar 

para o árabe, a língua sagrada desta religião, por ter sido a língua em que o anjo Gabriel teria 

revelado o Corão a Maomé. Como resultado, muitos judeus -  como Maimônides, Judá Halevi e Ibn



Gabirol -  falavam e escreviam em árabe, ou judeo-árabe, se adaptando sempre à língua dos locais 

onde foram parar na diáspora e gerando mesclas de línguas como, além do judeo-árabe, também o 

judeo-persa, o judeo-italiano e o judeo-francês, o ladino (ou judesmo), o judeo-eslavo e o ídiche 

(Kutscher, 1982, pp. 177-182).

Por volta da metade do primeiro milênio da era cristã, surge o fenômeno dos payytanim ( 

D, ] ü ” D ), o s  autores de poemas conhecidos como piyyutim (singular piyyut), palavra derivada do 

grego poiétes, “poeta”, que revolucionaram a cultura hebraica dos judeus em diáspora pela mescla 

ousada do tipo de linguagem que utilizavam. Os payytanim não só misturavam as formas bíblica e 

rabínica do hebraico, junto com o aramaico, como o faziam numa linguagem litúrgica 

elaboradíssima, repleta de alusões obscuras, inclusive ao Midrash e Agadá, além de neologismos e 

jogos de palavras (Sáenz-Badillos, 1996, p. 202, Kutscher, 1982, p. 156). A dimensão oral dessas 

composições poéticas, muitas das quais até hoje são utilizadas em serviços litúrgicos, indica uma 

certa revitalização do que até então era uma língua morta.

Parte da inspiração para o que foi algo como um renascimento da língua hebraica derivou do 

contato com o árabe e sua ciência e literatura, o que levou à composição de obras de estudo 

gramatical, poesia e comentários em áreas como teologia, filosofia e medicina, produzidas 

sobretudo em território ocupado pelos muçulmanos (Sáenz-Badillos, 1996, p. 204). Mas outra parte 

importante do que levou o hebraico a voltar a ser utilizado cada vez mais para a comunicação de 

fato foi o fenômeno do contato entre judeus de lugares distintos (Kutscher, 1982, p. 149). Não 

importando de onde viessem os judeus, nem quais as terras a que foram enviados pela diáspora, se 

de territórios muçulmanos ou cristãos, enquanto tivessem isso em comum, a comunicação seria 

possível.

Por fim, a grande contribuição do hebraico medieval foi a criação dos niqudim (ibid., p. 

151), os pontos inseridos abaixo das letras do hebraico para indicar vogais num alfabeto que é 

puramente consonantal e no qual a presença das vogais era pressuposta pela comunidade de fala, o 

que é um óbvio problema para o aprendizado quando essa comunidade desaparece. O principal 

sistema que emerge nesse contexto é o dos massoretas, um grupo de escribas e estudiosos ativos em 

Jerusalém e Tibérias que, no ano 1000, aplicou esse sistema a todo o Antigo Testamento, criando o 

chamado texto massorético, que se tomou a versão autoritativa, inclusive para as traduções cristãs 

posteriores como a de Lutero, que mencionamos anteriormente. E mais ou menos nesse período que 

o árabe também viria a desenvolver um sistema de diacríticos para marcar vogais. Em nenhum dos 

casos, porém, vale notar, a inclusão dessa vocalização -  que se dá não pela inserção de letras, mas 

de diacríticos -  é considerada uma intrusão sobre as escrituras sagradas do Tanakh ou do Corão,



ainda que, é claro, esse processo não tenha sido livre de discussão e conflitos, sobretudo no caso do 

Corão.

Como comenta Sáenz-Badillos (1996, p. 206), é difícil dizer em que ponto termina o 

hebraico medieval, visto que linguisticamente não há grandes mudanças até o século XVIII, com o 

idioma continuando essa existência ambígua como uma língua litúrgica, literária e às vezes prática, 

ainda que oficialmente “morta”. Uma primeira peça em hebraico -  no qual a forma dramática, de 

origem grega, nunca se estabeleceu de forma plena -  chegou a ser composta em 1574, chamada 

Zahut Bedihuta de-Kiddushin (“Uma Farsa Matrimonial Eloquente”) por Judah Leone ben Isaac 

Sommo em 1550. Outros marcos são o tratado M e ’or Einayim (“A Luz dos Olhos”) de Azariah dei 

Rossi, de 1574, o primeiro dicionário ídiche-hebraico, de Elijah Levita (1468-1549); e até mesmo 

algunsjornais em hebraico que chegaram a circular na Alemanha e na Itália (ibid., p. 267).

Já no século XVIII um certo espírito purista desperta, como integrante da contraparte 

judaica do movimento iluminista alemão (chamado Haskalah), que buscava a reunião e 

secularização dos judeus. Os maskilim, como eram conhecidos os seus membros, identificaram 

então esse possível ponto de encontro no hebraico (que era inclusive lecionado nas universidades 

alemãs, sem dúvida como resultado de toda a discussão prévia que vimos até aqui), e não no ídiche, 

que desprezavam, nem no alemão, que a maioria dos judeus desconhecia (Kutscher, 1982, pp. 183

4). Isso veio acompanhado, no entanto, de uma condenação das formas não-bíblicas de hebraico, 

consideradas “contaminadas” demais pela influência do aramaico e do árabe, pelas invencionices 

dos payytanim e pelo uso do ídiche (Sáenz-Badillos, 1996, p. 267). Esse ânimo de retomar ao uso 

“correto”, porém revitalizado, do hebraico bíblico se observa mais tarde ainda quando figuras como 

o lexicógrafo Eliezer Ben-Yehuda (1858-1922) procuraram de fato ressuscitar o hebraico para que 

servisse de língua nacional aos judeus que se estabelecessem em Israel. Ben-Yehuda morreu antes 

que o Estado de Israel fosse fundado como tal, mas, décadas depois, após as chamadas primeira e 

segunda aliyah, o idioma já havia se oficializado como uma das duas línguas oficiais do país -  

sendo a outra o árabe.

O ciclo, enfim, se completa.

E o que tiramos disso tudo, de todo esse percurso?

Bem, em primeiro lugar, vemos como a narrativa de “o hebraico morre no começo da era 

cristã e depois é ressuscitado com o Estado moderno de Israel”, ainda que não errada, é incompleta. 

Na verdade, o hebraico não só morre, como morre mais de uma vez.

Depois, é interessante apontar que a discussão que ocupava os europeus, sobre 

essencialismo linguístico e línguas primordiais, não parece ter tido um grande papel nessas idas e 

vindas. Ao passo que o Ocidente passou por um ciclo de desinteresse-redescoberta-fascínio e



desinteresse de novo, motivado pela suposta primazia da língua, a impressão que fica é que o 

pensamento judaico, quando toca nesse assunto, não é num vácuo, mas sim revelando as tensões 

ideológicas de cada época, ligadas à sobrevivência da língua, como vimos com os Jubileus e os 

desenvolvimentos do período do Segundo Templo e do período rabínico.

E compreensível o fascínio dos europeus por ocasião de sua exposição às ideias mais 

místicas do judaísmo sobre a linguagem. A questão das línguas era um assunto espinhoso na 

Europa, e permeada também de sentimentos de inferioridade no tocante à relação das línguas 

vernáculas com o latim, o que infundia no debate uma noção muito clara de decadência. A 

redescoberta de uma língua e de um sistema de escrita exóticos, com alegações de antiguidade e de 

poder místico latente em suas letras e expressões, não só era profundamente sedutora para qualquer 

homem das letras da Renascença como detém grande fascínio ainda hoje na crítica literária, como 

se vê na obra de ninguém menos que George Steiner, Harold Bloom e Jacques Derrida. O risco que 

se corre com essa exposição, porém, é pressupor que essas ideias sejam igualmente fascinantes para 

os próprios judeus de um modo geral. O misticismo, como se sabe, é um aspecto marginal da 

experiência religiosa judaica (e das religiões organizadas mais populares em geral), e as autoridades 

não sabem muito bem o que fazer com os místicos. Daí haver um esforço ativo por parte dos 

rabinos para desencorajar esse tipo de prática entre os membros médios da congregação, de modo 

que ela ficasse reservada apenas aos mais devotos, e que a experiência mística não entrasse em 

conflito com a ortodoxia religiosa (Scholem, 1978, pp. 11-19).

O que se perde no debate místico ocidental e que, de fato, parece ser parte integral da 

experiência dos judeus é, na verdade, a dimensão identitária. Mesmo os textos mais esotéricos, que 

parecem unicamente preocupados em descrever topografias metafísicas, como Enoch e sua 

cosmologia, seu relato dos anjos caídos, muitas vezes têm uma dimensão mais mundana do que 

parece: como comenta Collins (Collins, 1998, p. 50), para um nome como Nickelsburg (1977), as 

referências aos “Gigantes” e “Sentinelas” em 1 Enoch 1-36 são possivelmente metafóricas dos 

generais sucessores de Alexandre, o Grande, os chamados diádocos ou epígonos, e de suas guerras 

entre si75. E também a invasão parta da Palestina em 40 a.C. aparece nas parábolas de Enoch (1 

Enoch 37-71). Mesmo a Cabala, como indica Scholem (1978, p. 141), em meio aos seus conceitos 

neoplatônicos abstrusos, sua numerologia e suas práticas meditativas, diagramas complexos das 

emanações de Deus e noções míticas de sexualidade divina, tem em seu cerne elementos que 

aludem à experiência da diáspora codificada em uma linguagem de alto teor simbólico.

75 Ele chega a questionar os pormenores da leitura de Nickelsburg, mas, ao fim, conclui: “The fallen angels induced 
culture shock in the pre-diluvian generation. Similar culture shock in Israel in the Hellenistic period gave rise to the 
apocalyptic visions ascribed to Enoch” (Collins, 1998, p. 51).



Repetidamente, portanto, ao longo dessa história do hebraico, por mais resumida que esteja 

aqui, observamos como essa questão identitária insiste em reaparecer -  diante do Exílio da 

Babilônia, nas ambições nacionalistas, no contato com o grego do helenismo, na diáspora, no 

contato com o árabe dos muçulmanos -  e que, diante das transformações do estilo de vida judaico e 

da sua própria teologia, ela parece ser a única faceta dessa experiência que não sofreu mudanças 

substanciais. Um judeu asquenaz falante de ídiche comemorando o Pessach numa sinagoga de um 

gueto do leste europeu no século XIX é muito diferente de um judeu que realizasse as mesmas 

comemorações no Templo de Jerusalém do século IV a.C. Porém, enquanto viver o hebraico, 

mesmo nesse tipo de limbo entre língua morta e língua viva que o caracterizou desde o século VI 

a.C., algo permanece de comunicável entre essas figuras distintas. E isso ocorre independente de ter 

sido ele a língua da criação ou não, de ter poderes mágico-milagrosos76, ou não.

E difícil não lembrar agora de uma piada antiga do humor judaico: dois rabinos discutem ao 

longo de uma noite inteira sobre a existência de Deus, para, ao final, concordarem, com base em 

argumentos bíblicos, que Deus não existe. Na manhã seguinte, um dos rabinos fica surpreso ao ver 

o outro chegando na sinagoga e o lembra do resultado da discussão da noite anterior em que ambos 

tinham concordado que Deus não existia.

Nisso, o outro rabino responde: “E o que isso tem a ver?”

Não importa, afinal, se Agostinho, Ficino, Pico e companhia haviam chegado às conclusões 

de que Deus e Adão (e os animais!) falavam ou não hebraico, grego ou até mesmo sueco. A vida no 

shtetl seguia como antes.

3. Cabala, Cabalas: teoria e prática de um conceito de linguagem

Há uma dimensão, no entanto -  e uma única dimensão apenas -, em que a primazia do 

hebraico, com apenas alguns poucos concorrentes, parece ter sobrevivido fora dos círculos mais 

fechados do mundo judaico: a cultura dita esotérica, no sentido amplo da palavra.

As práticas teosóficas, meditativas e extáticas dos místicos; o profetismo, a astrologia, a 

geomancia, o Tarô e outros métodos de adivinhação; as crenças na existência, poder de influência e 

possibilidade de comunicação com espíritos incorpóreos, sejam eles os espíritos dos mortos, como 

no espiritismo, ou de anjos, demônios, gênios e espíritos ligados aos elementos, como nas 

evocações dos ocultistas; a noção da capacidade de produzir efeitos sobre o mundo físico através de 

práticas rituais -  tudo isso poderíamos descrever utilizando um termo mais geral, como occulture,

76 Há quem pudesse dizer, porém, que essa mera possibilidade de comunicação já  seria por si própria um milagre.



cunhado pelo pesquisador Christopher Partridge. Para evitar o peso do neologismo, porém, convém 

também chamarmos aqui de pensamento ou cultura esotérica, utilizando o rótulo mais comum que é 

aplicado a esse tipo de produção.

Mesmo nas humanidades, há uma tendência tradicional de se ignorar esses temas nas 

análises de viés cultural e biográfico, no caso do estudo de certas figuras históricas. Isaac Newton, 

com suas explorações alquímicas, John Dee e suas explorações do mundo angelical, ou, mais 

recentemente, Jack Parsons, um dos inventores dos métodos de propulsão por foguete, mas também 

ocultista membro da Ordo Templi Orientis e amigo de Aleister Crowley, são apenas alguns 

exemplos de figuras cuja biografia tende a evitar ou, no máximo, a mencionar concisamente e não 

sem algum constrangimento, os seus envolvimentos com a cultura esotérica77. Essa indisposição 

para lidar com o esotérico, no entanto, é um erro, visto que muito pode ser revelado sobre uma dada 

cultura em dado período observando o que a sua população, incluindo os eruditos, pensa sobre o 

tema, para além do discurso religioso oficial.

A astrologia é um dos melhores exemplos disso. Extremamente popular na Renascença, à 

época não se costumava duvidar da sua eficácia, calcada numa noção de filosofia natural de 

simbologias planetárias e influências invisíveis (apesar de maus astrólogos, como qualquer adivinho 

que falhe em suas previsões, sempre terem sido alvo de chacota), mas havia reservas quanto à sua 

moralidade, visto que a hipótese da influência dos astros no comportamento humano suscitava o 

problema da negação do livre-arbítrio -  o que não era um problema em si na época em que a 

disciplina se consolidou, no período helenístico, quando casava perfeitamente com os valores 

estoicos, mas representava uma possível violação dos dogmas cristãos, uma vez que o livre-arbítrio 

é essencial para se obter a salvação, e uma das figuras que propôs este argumento contra a 

astrologia, como vimos, foi ninguém menos do que Pico Delia Mirandola (Copenhaver, 2015, pp. 

18, 38-40, Dougherty, 2007, p. 169). Na atualidade, em contraste, dada a laicização promovida pelo 

racionalismo ocidental, intensificada após o Iluminismo, não há no geral mais problemas com a 

questão teológica do livre-arbítrio, e o que é questionado é a eficácia da astrologia, posta em xeque 

pela ausência de influências cientificamente mensuráveis dos planetas e constelações zodiacais 

ligados à sua simbologia, pelo que é visto como uma vagueza das previsões e pela obsolescência do 

modelo geocêntrico. No entanto, a existência continuada da prática astrológica e sua popularidade 

entre o público em geral, mesmo sem o respaldo dos discursos oficiais, são indicativos de certas

77 O caso de Parsons é ainda mais severo, aliás, visto que tudo relacionado a ele foi simplesmente apagado da história 
da NASA, tamanha a veigonha. O fato de que as suas operações mágicas envolviam rituais de magia sexual, porém, 
pode ajudar a explicar isso. Sua história virou um seriado chamado Strange Angel enquanto eu redigia esta tese. 
Estamos muito alinhados ao zeitgeist.



tensões na sociedade, entre o racionalismo ocidental coletivo e as crises da espiritualidade 

individual.

Uma mesma prática da cultura esotérica, portanto, suscita naturalmente problemas muito 

diferentes nesses dois espaços de tempo, separados por cerca de 600 anos, que vão muito além da 

dicotomia do “aceitável” versus “inaceitável” -  e esses problemas representam uma chave 

interpretativa que pode ajudar a entender as duas sociedades.

Começo esta seção com uma defesa do estudo acadêmico sério da cultura esotérica, porque é 

agora que vamos sujar as mãos com o mágico propriamente neste trabalho. Tudo ainda é muito 

solene e respeitável enquanto permanecemos no terreno da discussão mística especulativa, como 

Bloom ou Steiner, mas a prática da magia, por outro lado, é com frequência motivo para 

constrangimento, além do que sua exploração aqui poderia muito bem soar estranha ou meio 

deslocada (afinal, o que isso tem a ver com filosofia da linguagem?), como costumava ser no 

passado. De fato, sem os esforços da pesquisa antropológica do século XX, é provável que 

estivéssemos ainda como no século XIX, quando tradutores e arqueólogos acompanhavam a 

publicação de material importantíssimo como as traduções dos Papiros Mágicos Gregos -  um 

corpus de hinos e fórmulas mágicas do Egito greco-romano datados de 100 a.C. a 400 d.C. -  com 

uma série de discursos de mea culpa, como fez Maspero em 1875, buscando fugir das críticas de 

que esse tipo de publicação “privava a Antiguidade do nobre esplendor do classicismo” (Davies, 

2009, p. 174).

Se os vários pensadores que acompanhamos, então, via Eco e outros autores, debateram a 

possibilidade de o hebraico ter ou não uma primazia existencial sobre as outras línguas, o que 

fizeram os ocultistas do século XIX, bem como alguns cabalistas de séculos anteriores, foi colocar 

em ação certas práticas mágicas que partiam dessa premissa, transformando teoria em prática.

Voltemos à Cabala, antes de mais nada. A palavra Cabala, mais propriamente qabalah ( 

n^Dp), segundo o sistema de transliteração aqui adotado, mas também grafada como Kabbalah, 

significa “tradição” ou, mais literalmente “aquilo que é recebido”, tendo como origem o verbo 

“receber”, qabal Qop). Talvez fosse mais adequado, porém, usar o termo no plural, qabalot, porque 

não se trata de apenas uma tradição, mas várias, que têm em comum a sua dependência de um 

corpus textual formado principalmente pela Bíblia Hebraica, é claro, e por livros místicos como o 

Sefer Yetzirah, etc. O místico Abraham Abulafia, por exemplo, de quem já falamos anteriormente, 

foi criador de um método meditativo próprio baseado em permutações do nome divino YHWH, 

que, segundo ele, seria capaz de despertar dons proféticos latentes; e ele distinguia a sua própria 

“Cabala das letras” da “Cabala das Sefiróf,  que tinha como principal foco meditativo as dez 

emanações de Deus postuladas inicialmente pelo Sefer Yetzirah e desenvolvidas pela literatura



posterior. Apesar de reconhecer como válida a doutrina das Sefirót, Abulafia era pio o bastante para 

tomar todos os cuidados de modo a não permitir que fosse transmitida a possibilidade de que 

qualquer cabalista que o seguisse pudesse confundir as dez Sefirót com entidades independentes, o 

que poderia reintroduzir o politeísmo pagão no judaísmo (Kaplan, 1982, pp. 78-9). O método de 

Abulafia, ainda que não totalmente oposto, é distinto do de uma figura como Isaac Luria, que tinha 

dentre os principais conceitos da sua própria filosofia cabalística o da Árvore da Vida78, do 

Tzimtzum, um tipo de vácuo criado no interior do próprio Deus antes da criação, e do Adam 

Kadmon, uma figura mítica hermafrodita distinta do Adão bíblico (chamado Adam HaRishorí) que 

intermediava entre o ser humano e as dez Sefirót.

Distintas dessas variações judaicas da Cabala, temos as Cabalas cristã e hermética, tradições 

formadas pela recepção da Cabala judaica por europeus como Ficino e Pico Delia Mirandolla, que, 

no caso da forma hermética, se fundiu sincreticamente com a filosofia dos textos atribuídos a 

Hermes Trismegisto, bem como também com a astrologia e a alquimia. Tanto Abulafia quanto 

Luria, por sua vez, provavelmente ficariam muito confusos com o discurso de um adepto da Cabala 

hermética, sobretudo quando ele tentasse elucidar os elos entre as 22 letras do alfabeto hebraico, 

que formam os caminhos da Árvore da Vida, e os 22 chamados Arcanos Maiores do Tarô -  umjogo 

de cartas que, apesar das histórias coloridas sobre sua origem79, sequer existia na época de Luria e 

Abulafia, surgindo como jogo comum na Renascença italiana e só depois (século XVIII) 

despertando o interesse de cartomantes e ocultistas como Eliphas Lévi, que viria a traçar essas 

equivalências cabalísticas. Algumas outras diferenças doutrinárias são mais sutis: por exemplo, há 

uma equivalência das quatro letras do tetragrama YHWH com os quatro elementos clássicos, que 

encontra alguma aceitação entre cabalistas judeus, mas cabalistas cristãos e herméticos postulam a 

inserção de uma letra sin (w) no meio, representando o elemento do espírito, ou quintessência, que 

transforma YHWH em YHSWH (m^n’), i.e. Yehsuah, ou Jesus. O problema, porém, é que essa 

grafia é espúria, uma vez que o nome correto de Jesus em hebraico era Yesu‘a (71^’), derivado da 

versão hebraica do nome Josué, Yehosu‘a (y^m’)80. E assim por diante.

78 A Árvore da Vida é a representação gráfica da disposição das 10 Sefirót e dos 22 caminhos que as interligam. 
Inclusive a versão mais comum entre cabalistas judeus da Árvore da Vida é a que foi concebida por Luria, apesar de 
haver outras. Sobre as diferenças entre as concepções da Árvore da Vida, cf. Kaplan (1997, pp. 28-31).

79 As alegações quanto à suposta antiguidade do Tarô, com histórias tão coloridas quanto falsas a respeito de sua 
origem em sábios, às vezes egípcios, procurando codificar certas “verdades eternas” em cartas, por sabe-se lá que 
motivo, persistem até hoje. Para uma história da transformação do Tarô, de umjogo de cartas comum num recurso 
divinatório e então uma ferramenta ritual, cf. Farley (2009).

80 A ideia de se derivar o nome de Jesus a partir do tetragrama parte a princípio da obra de Johannes Reuchlin (1455— 
1522), em De verbo mirífico, onde ele argumenta que a letra sin aparece também em outros termos importantes 
como semen (“unção”) e masiah (“ungido”, Messias) (Von Stuckrad, 2010, p. 106). Já a interpretação elementar, 
como se vê em Regardie (1989, p. 280), faz parte de como a tradição hermética da Aurora Dourada recebeu essa 
herança da Cabala cristã.



A partir disso, podemos entender certos usos práticos da teosofia cabalística. Existe um ramo 

da Cabala prática (qabalah m a‘asyt) que é legitimamente judaico, mas severas complicações de 

escassez de material nos impedem de estudá-lo mais a fundo. Há certas práticas, como o uso de 

amuletos com nomes divinos e nomes de anjos, bem como rituais compilados em grimórios como o 

Sefer HaRazim (Livro dos Mistérios), que, apesar de descritos às vezes como Cabala prática, 

consistem, na verdade, de práticas mistas de invocação angelical e magia simpática de teor bastante 

próximo do que se encontra nos Papiros Mágicos Gregos (Morgan, 1983, p. 8), sem relação com a 

descrição das bases da realidade postuladas pelos cabalistas. A isso se soma a relação dúbia que o 

judaísmo mais ortodoxo tem com seus livros mágicos, uma vez que, ao mesmo tempo que esse tipo 

de literatura foi produzido por judeus -  e reconhecido como literatura mágica de alto nível -, ele é 

proibido para o público em geral e raramente traduzido, o que reduz muito as possibilidades de 

pesquisa nessa área. Mesmo quando esse material chega ao público mais amplo, como é o caso do 

Brit Menucha (Aliança do Repouso), o grau de complexidade representa também um imenso 

obstáculo. Por esses motivos, concentraremos nossas atenções nos usos rituais da Cabala hermética, 

por ser ela mais acessível e sobretudo por sua influência na literatura europeia moderna fascinada 

pela cultura esotérica contemporânea.

Saltaremos agora para o final do século XIX, quando acontece a chamada “renascença 

ocultista” francesa, catalisada por Eliphas Lévi (Mclntosh, 1972, p. 141), que também levou a um 

movimento semelhante no mundo inglês, igualmente influenciado por Lévi, sendo que nos dois 

ambientes a Cabala hermética teve um papel crucial.

Antes disso, no entanto, convém passarmos ainda, no caminho, pela figura de Emanuel 

Swedenborg, cientista sueco do século XVIII que havia feito pesquisas bastante avançadas, para a 

época, sobre assuntos que iam desde geometria e anatomia até cosmologia, mas que acabou se 

tomando um místico aos 53 anos, quando começou a ter visões e a escrever obras que refletiam a 

teologia que lhe foi revelada, ainda que muitas de suas ideias fossem de origem cabalística. Seus 

escritos místicos tiveram uma imensa influência na França (Mclntosh, 2011, p. 31, Wilkinson, 1996, 

p. 1) e é geralmente aceito que suas doutrinas, como a das correspondências, chegaram inclusive a 

influenciar a poesia de Baudelaire e dos simbolistas posteriores (Balakian, 1985, pp. 17-20), além 

de serem uma presença óbvia em William Blake, ainda que por via da ironia. Trataremos dele com 

mais profundidade mais adiante, mas é interessante, dado o tema, citarmos aqui um trecho do seu 

De caelo et ejus mirabilibus et de inferno, ex auditis et visis (1758), um livro que, como o título 

sugere (“Sobre o céu e seus milagres e sobre o inferno, pelo que foi visto e ouvido”), faz algumas 

revelações sobre o Céu e o Inferno e seus habitantes.

Lá pelo parágrafo 237 temos algumas afirmações sobre a língua dos anjos:



Angelic language has nothing in common with human languages except certain words that 
are the sounds of a specific affection; yet this is true not of the words themselves but of 
their sounds; on which subject something will be said in what follows. That angelic 
language has nothing in common with human languages is evident from the fact that angels 
are unable to utter a single word of human language. This was tried but they could not do it, 
because they can utter nothing except what is in entire agreement with their affections; 
whatever is not in agreement is repugnant to their very life, for life belongs to affection, and 
their speech is from their life. I have been told that the first language of men on our earth 
coincided with angelic language because they had it from heaven; and that the Hebrew 
language coincides with it in some respects.
(Swedenborg, 2009, p. 175, tradução de John C. Ager)

Swedenborg deixa claro que a linguagem divina e angelical não é o hebraico, por virtude de 

terem os anjos, em sua perfeição espiritual, uma linguagem completamente distinta da linguagem 

humana, que mascara os afetos, enquanto os anjos seriam transparentes nesse aspecto. Nisso, ele 

antecipa já em algum grau as críticas oitocentistas à linguagem que discutimos no capítulo 1 e são o 

cerne deste trabalho. No entanto, apesar dessa distinção entre línguas humanas e angelicais, e do 

fato de o hebraico pertencer à primeira categoria, ele coincidiria “em alguns respeitos” com a língua 

angelical. O mais interessante é pensar em quais respeitos essa coincidência se daria: seria a sintaxe 

verbo-sujeito-objeto? A lógica das raízes consonantais? Os verbos com gênero? A fonologia com 

abundância de guturais? (Anjos têm aparelho fonador? Língua? Palato? Garganta?) Mas isso, como 

era de se esperar, jamais é explicitado. Veremos mais sobre as alegações do contato com línguas 

angelicais em breve, quando tratarmos também do enoquiano. Por ora, esse parágrafo de 

Swedenborg é útil como mais um exemplo significativo de uma alegação de algum tipo de 

superioridade do hebraico -  feita, porém, no âmbito não filológico, mas esotérico.

Dito isto, prosseguiremos agora para o século XIX.

Pensando, então, na relação entre uma teoria cabalística e uma prática mágica -  mas 

mantendo o nosso enfoque nas questões de uso da linguagem -  faremos uma breve análise de um 

ritual elaborado pela Ordem Hermética da Aurora Dourada (Hermetic Order o f the Golden Dawn), 

ordem mágica de origem inglesa fundada em 1887, que contou famosamente com a participação de 

figuras como Aleister Crowley e o poeta William Butler Yeats. O ritual é chamado de Ritual Menor 

do Pentagrama (Lesser Ritual o f the Pentagramf1 e seu impacto sobre a cultura esotérica é tão 

grande que até mesmo hoje, mais de um século após os conflitos que levaram à dissolução da 

Ordem, ele continua muitíssimo popular entre ocultistas contemporâneos, tanto em sua forma 

original quanto em suas inúmeras variações.

81 Ele vem em duas versões, Lesser Invoking Ritual o f  the Pentagram e o Lesser Banishing Ritual o f  the Pentagram
(LBRP), como é mais conhecido. Dado que a diferença prática entre os dois é apenas o sentido em que os
pentagramas são traçados no ar e que a diferença funcional é complicada demais para ser explicada aqui
sucintamente de modo que faça sentido ou seja relevante para nossa discussão, trataremos dele como um ritual só. 
Em todo caso, essa distinção está explicitada em Regardie (1989).



Apesar de incluído em incontáveis manuais contemporâneos de magia, citarei aqui o volume 

The Original Account o f the Teachings, Rites and Ceremonies o f the Hermetic Order o f the Golden 

Dawn82, de Israel Regardie, um dos secretários de Crowley e também um dos nomes mais 

importantes do ocultismo do século XX, por ser essa a primeira publicação a revelar todas as

práticas, muitas das quais até então tinham sido mantidas em segredo, da extinta ordem -  para o

horror dos seus outros ex-membros e seusjuramentos de silêncio.

Seguem as instruções, portanto:

Take a steel dagger in the right hand. Face East.
Touch thy forehead and say ATEH (thou art)
Touch thy breast and say MALKUTH (the Kingdom)
Touch thy right shoulder and say VE-GEBURAH (and the Power)
Touch thy left shoulder and say VE-GEDULAH (and the Glory)
Clasp thy hands before thee and say LE-OLAM (for ever)
Dagger between fingers, point up and say AMEN.
Make in the Air toward the East the invoking PENTAGRAM as shown and, bringing the 
point of the dagger to the centre of the Pentagram, vibrate the DEITY NAME-YOD HE 
VAU HE-imagining that your voice carries forward to the East of the Universe.
Holding the dagger out before you, go to the South, make the Pentagram and vibrate 
similarly the deity name-ADONAI.
Go to the West, make the Pentagram and vibrate EHEIEH.
Go to the North, make the Pentagram and vibrate AGLA.
Return to the East and complete your circle by bringing the dagger point to the centre of the 
first Pentagram.
Stand with arms outstretched in the form of a cross and say: -

B e f o r e  m e  R a ph a e l

B e h in d  m e  G a b r iel

At  m y  r ig h t  h a n d  M ic h a e l

At  m y  l e ft  h a n d  A u r ie l

BEFORE ME FLAMES THE PENTAGRAM-
BEHIND ME SHINES THE SIX-RAYED STAR
Again make the Qabalistic Cross as directed above, saying ATEH, etc.
(Regardie, 1989, pp. 53-54)

Um elemento característico desse ritual, bem como de outros semelhantes da Aurora 

Dourada é a sua sistematização*3, tão completa que outros rituais posteriores, como o Star Ruby, de 

Crowley, puderam ser construído sobre a mesma estrutura. Rituais como o do Pentagrama diferem 

de outras práticas mágicas do passado -  como as que constam, por exemplo, nos supracitados 

Papiros Mágicos Gregos -  pelo fato de possuírem explicações, para utilizarmos o vocabulário 

etnográfico, que são não apenas éticas, mas êmicas. O que isso quer dizer?

82 A primeira publicação deste volume data dos anos 70, e há outras publicações anteriores que incluem instruções 
para a realização deste ritual, como Psychic Self-Defense, de Dion Fortune, de 1930, mas, por ser uma obra 
considerada de referência na cultura esotérica, preferi me ater ao volume de Regardie.

83 Como pretendemos argumentar mais adiante, no rastro de Beguin (1949, p. 24), pode-se notar que, apesar de 
podermos compreender esse retomo da magia como um reencantamento do mundo, ele não se dá sem um elemento 
lógico e racional que sirva para estruturá-lo -  daí que um dos elementos cabalísticos mais apropriados tenha sido 
um diagrama formado pelas 10 Sefirót.



Antes de prosseguirmos com a análise do Ritual do Pentagrama, convém compararmos essas 

instruções com um feitiço retirado dos Papiros Mágicos Gregos, catalogado sob o código PGM IV. 

1390-1495 e incluído, em tradução inglesa, no volume de Hans Dieter Betz:

Love spell of attraction performed with the help of heroes or gladiators or those who 
have died a violent death: Leave a little of the bread which you eat; break it up and form it 
into seven bite-size pieces. And go to where heroes and gladiators and those who have died 
a violent death were slain. Say the spell to the pieces of bread and throw them. And pick up 
some polluted dirt from the place where you perform the ritual and throw it inside the house 
of the woman whom you desire, go on home and go to sleep.
The spell -which is said upon thepieces o f  bread is this 
“To Moirai, Destinies, / Malignities,
To Famine, Jealousy, to those who died 
Untimely deaths and those dead violently,
I’m sending food: Three-headed Goddess, Lady 
Of Night, who feed on filth, O Virgin, thou 
Key-holding Persephassa, Kore out 
Of Tartaros, grim-eyed, dreadful, child girt 
With fiery serpents, he, NN, has mixed 
With tears and bitter groans leftovers from 
His own food, so that you, O luckless heroes 
Who are confined there in the NN place,
May bring success to him who is beset 
Withtorments.(...)
Do not, therefore, delay; / do not loiter, but dispatch, O gods, the phantoms of these dead, 
so that having gone to her NN they may perform the NN deed (add the usual) because I 
adjure you by IAÕ SABAÕTH and ADÕNAI PATRAXILYTRA BOURREPHAÕMI 
ASSALKE AIDOUNAX SESENGEN (...)
(Betz, 1986, p. 64-66, grifos do autor)

Afirmar que um ritual como esse tem uma explicação ética, mas não êmica, implica o 

seguinte: que podemos aplicar princípios antropológicos, como de Lévi-Strauss ou até mesmo de 

uma figura considerada mais ultrapassada como Frazer, para entender o significado simbólico dos 

vários elementos desse ritual, como o porquê de se transportar terra de um local onde morreu um 

gladiador para a casa da mulher desejada, o uso das fórmulas linguísticas desprovidas de um sentido 

identificável (voces magicae ou onomaía barbara, “palavras bárbaras”)84 e mesmo o propósito em 

si de se convocar espíritos que sofreram morte violenta para uma amarração amorosa. O transporte 

de terra, por exemplo, poderia ser explicado pelo princípio de contágio da magia simpática, que 

analisaremos com maior detalhe no capítulo 3, como comenta Frazer (2002, p. 12): “Homoeopathic 

magic is founded on the association of ideas by similarity: contagious magic is founded on the 

association of ideas by contiguity”, partindo da noção de que “things which have once been 

conjoined must remain ever afterwards”, i.e. de que o solo com o sangue derramado dos gladiadores

84 Como elenca Cardoso (2016, pp. 12-5), diferentes autores, como Brashear, Versnel, Stephen Skinner, Gager e 
outros, têm definições e nuances distintas sobre o que constitui as voces magicae e suas subdivisões. Por exemplo, 
para Brashear as -voces magicae bone fide  são aquelas que não são identificáveis de forma alguma, em oposição aos 
empréstimos estrangeiros, como nomes de deuses de outros panteões e palavras com sufixos hebraicos como -im, 
-el e -oth.



mortos retém algum tipo de presença espiritual que pode ser transposta, e de que os espíritos 

atuarão então na nova localidade. As voces magicae permanecem, no geral, sem maiores 

explicações, apesar de haver alguns estudos sobre a sua função (Versnel, 2002), mas algumas delas 

(ainda que nem de longe a maioria) são óbvios empréstimos do hebraico85: ADÕNAI é, como 

vimos, um eufemismo para o tetragrama, com o significado de “nosso senhor” e a palavra é 

incorporada intacta do hebraico; IAÕ é também o tetragrama, mas numa transliteração grega mais

antiga (Betz, 1986, p. 335), anterior à tradução da Septuaginta, e SABAÕTH igualmente remete a

um nome divino, mais especificamente YHWH Sabaot (mxns), “YHWH dos Exércitos”, como 

aparece na Bíblia. Mais curiosamente ainda, trata-se do deus mais invocado dentre todas as 

divindades (Smith apud Cardoso, 2016, p. 11, n.6). Que o nome do deus de Israel surja com 

frequência aqui num contexto mágico, que é ao mesmo tempo politeísta e necromântico -  

duplamente ofensivo à halakah, portanto -  seria de fazer qualquer rabino ter um infarto.

Isso aponta, é claro, para o fato de que é muitíssimo provável que o ritual não tenha origens 

judaicas e que a presença dos nomes divinos fosse um empréstimo feito sem que o autor conhecesse 

ou se importasse com o cumprimento das leisjudaicas ou com essa característica que diferenciava a 

religião israelita pós-exílica da religião dos vizinhos, que é a imposição do monoteísmo. Não seria 

absurdo supor que os seus próprios autores e usuários -  o público interno, êmico, visado pelo ritual, 

portanto -  ignoravam a lógica interna dessas palavras mágicas, que, se existe, é irrecuperável. E 

essa, afinal, a conclusão a que chega Betz:

There are texts refleeting perhaps a different type of magician, a type we know from the 
Greek religious milieu. This type of wandering craftsman seems keen to adopt and adapt 
every religious tradition that appeared useful to him, while the knowledge and 
understanding of what he adopted was characterized by a certain superficiality. This type of 
magician no longer understood the old languages, although he used remnants of them in 
transcription. He recited and used what must at one time have been metrically composed 
hymns; but he no longer recognized the meter, and he spoiled it when he inserted his own 
material. In the hands of magicians of this type, the gods from the various cults gradually 
merged, and as their natures became blurred, they often changed into completely different 
deities. For these magicians, there was no longer any cultural difference between the 
Egyptian and the Greek gods, or between them and the Jewish god and the Jewish angels; 
and even Jesus was occasionally assimilated into this truly “ecumenical” religious 
syncretism of the Hellenistic world culture.
(Betz, 1986, p. xlvi)

Ou seja, mesmo no caso improvável de o conjurador saber das origens dos nomes mágicos 

que estava invocando, i.e. um deus de uma tradição que tem castigos bastante explícitos justamente

85 Curiosamente, como aponta Scholem, o contrário também acontecia, e o grego era utilizado como fórmula mágica 
entre os místicos judeus da Antiguidade Tardia: “One of their more unexpected features is the recurrence of 
rudiments of certain Greek formulae and standing expressions, which the editors in Babylonia were not longer 
capable of understanding and apparently regarded as magical names of the divinity. The fact that the original 
Merkabah mystics in Palestine prescribed the use of specific Greek formulae for certain occasions deserves special 
attention” (Scholem, 1995, p. 53). Isso aponta para nossa hipótese da importância do exotismo no uso de palavras 
mágicas, pelo menos dentro de um certo contexto histórico e social.



para o tipo de coisa que ele queria chamá-lo para realizar, ele as ignorava por completo. O poder 

repousava nas próprias palavras, no pano de fundo religioso ortodoxo do qual elas derivavam; e, 

uma vez assim descoladas dessas origens, elas poderiam ser utilizadas como o conjurador bem 

quisesse.

Cardoso (2016, pp. 68-70), em sua análise das voces magicae dos PGM, chega à conclusão 

de que há três grandes tendências entre as suas funções: o uso como nomes, o uso independente e o 

uso semiformular. O uso como nome serviria como invocação das divindades e espíritos, 

chamando-os pelo seu nome ou epíteto (muitas vezes secretos); o uso independente constitui logoi 

completos (i.e. não há necessidade de dar ordens ou explicitar o desejo do feiticeiro em vernáculo); 

e o uso semiformular encontra-se em estruturas que se repetem, junto com o desejo do feiticeiro 

(diz Cardoso, talvez como um elemento persuasivo para a divindade). No entanto, essas categorias 

não são fixas, os três usos podem ser encontrados numa mesma receita mágica, e mesmo sua 

identidade é fluida, podendo oscilar entre palavras independentes que podem ser um tipo de 

invocação também e nomes divinos que carregam poder em si próprios. Reservemos essas 

informações por ora, pois nos serão úteis num instante, uma vez que um paralelo frutífero pode ser 

traçado com o uso cabalístico (ou pseudocabalístico) dos nomes divinos. Em todo caso, há sempre 

uma lógica de poder da palavra em operação: dizer e por vezes escrever um nome é obter o poder 

de controlar as forças que respondem a ele.

O ritual da Ordem da Aurora Dourada, em contrapartida, é caracterizado por uma outra 

estrutura, ainda que o meio no qual os seus adeptos transitavam fosse também tudo menos um 

ambiente de religião ortodoxa. Apesar de igualmente suscetível a uma análise antropológica, esse 

ritual respeita uma série de regras internas postuladas pelo sistema da Ordem -  um sistema com o 

qual os adeptos precisavam não apenas ter uma familiaridade superficial, memorizada, como era o 

caso do feiticeiro do passado, mas que tinham efetivamente que dominar para subirem na hierarquia 

da organização. Uma comparação com a relação entre ciência e desenvolvimento tecnológico se 

insinua, nesse caso. Para o desenvolvimento de uma tecnologia como o avião, por exemplo, uma 

série de conhecimentos de física precisa ser abstraída a partir do mundo natural, como a gravidade, 

a resistência do ar, o princípio de Bernoulli, as forças de peso, sustentação, arrasto e empuxo, etc. 

Uma vez compreendidos esses conceitos e os cálculos envolvidos, é possível colocar a teoria em 

prática e construir uma máquina capaz de voar, grosso modo. Apesar das diferenças entre as duas 

coisas e do fato de que um ritual tem resultados muito mais subjetivos e menos verificáveis, 

obviamente, se comparado à tecnologia material86, a lógica por trás da construção de um ritual como

86 A visão da magia como um tipo de tecnologia é comum no meio ocultista contemporâneo. Dennis (2014, p. 276) 
também trata dessa comparação ao comentar a visão judaica sobre magia.



o do pentagrama é semelhante. Partindo de uma cosmologia e de uma simbologia inspiradas pela 

Cabala hermética -  postular, por exemplo, a existência de uma divisão do mundo entre duas partes 

comunicáveis entre si ritualmente, com um microcosmo, cujo símbolo é o pentagrama, e que é 

governado pelos quatro elementos, e um macrocosmo, ligado ao hexagrama e governado pelos sete 

planetas clássicos -  ele segue uma série de procedimentos que visam um determinado objetivo. 

Vamos às suas fórmulas, portanto.

O ritual começa com um gesto preliminar chamado de Cruz Cabalística, que envolve tocar 

certas partes do corpo numa dada ordem enquanto se recita o verso ’ateh malkut we-geburah we- 

gedulah fo ‘olam ’amen. A frase significa “Tu és o reino e o poder e a grandeza para sempre, amém” 

e é derivada do Pai Nosso, adaptada de forma que as partes do corpo tocadas equivalham a 4 das 10 

Sefirót da Arvore da Vida, segundo a sua equivalência com as partes do corpo87. Tradicionalmente, 

na Cabala judaica, a distribuição das 10 Sefirót encontra eco em determinadas partes do corpo 

(Kaplan, 1997, p. 151), o que combina com afirmação da relação entre microcosmo e macrocosmo 

na filosofia hermética, sintetizada na máxima de “Aquilo que está acima é igual ao que está abaixo” 

da Tábua de Esmeralda. Assim, Keter (literalmente “coroa”), a Sefirá mais alta e mais próxima da 

forma infinita de Deus (’Eyin Sof), equivale à região acima da cabeça; Hokmah e Binah, à cabeça 

propriamente, representando dois tipos de inteligência; Hesed, ao ombro, braço e mão direitos; 

Geburah, idem, mas à esquerda; Tiferet, ao chamado “plexo solar”, o centro de gravidade do corpo; 

Nesah, à perna direita; Hod, à esquerda; Yesod, aos genitais; e Malkut, aos pés (às vezes também o 

ânus).

Desse modo, a palavra ’ateh, entoada enquanto se toca a testa, equivale à Sefirá de Keter 

(algumas versões mais detalhadas do ritual incluem ainda instruções mais explícitas para 

visualização de uma esfera de luz acima da cabeça antes disso), enquanto we-geburah e we-gedulah 

se referem às Sefirót equivalentes, com a diferença de que Gedulah é um nome alternativo para 

Hesed e que a Ordem utilizava uma versão espelhada da equivalência entre o corpo e a Árvore da 

Vida, invertendo as posições tradicionais judaicas dessas duas Sefirót, segundo uma lógica que não 

convém detalhar aqui. Malkut está no peito, em vez do pé, mas a equivalência é válida ainda pela

87 A origem da Cruz Cabalística, na verdade, é um pouco mais complicada do que isso: primeiro, porque a versão do 
“Pai Nosso” no qual se baseia é o “Pai Nosso” anglicano, e esse verso que encerra a prece, chamado de doxologia, 
está ausente da versão católica. Depois, temos a influência da prece de David de 1 Crônicas 29:11 (Moor, 1988, p. 
414), que diz, “Tua é, Senhor, a magnificência [gedulah], e o poder [geburah], e a honra, e a vitória, e a majestade 
(...) teu é, Senhor, o reino [mamelukah, um sinônimo no hebraico bíblico para malkut]”, que utiliza vários termos 
que posteriormente seriam adotados pela Cabala. Na interpretação dos ocultistas da Aurora Dourada, porém, não se 
trata de uma adoção posterior de terminologia, mas, para eles, a própria prece de David era já  cabalística e Jesus 
seria ele mesmo um cabalista poderoso (Regardie, 1989, pp. 179-81). Como o “Pai Nosso” foi composto 
provavelmente em aramaico e registrado em grego nos Evangelhos, o que eles fizeram foi conceber uma versão em 
hebraico com base na terminologia cabalística padrão, inspirada no saber cabalístico atribuído a Crônicas, que se 
manifestaria na prece cristã e lhe forneceria seu poder.



visualização de um facho de luz que desce da cabeça ao chão, que é onde a Sefirá se localiza. Em 

todo caso, é importante apontar como as Sefirót aqui (ou seus equivalentes corpóreos) são 

“ativadas” ou “carregadas”, na terminologia mágica (Regardie, 2004, pp. 82, 178), pelas palavras 

em hebraico que não são apenas pronunciadas, mas “vibradas”, i.e. entoadas de tal modo que a 

saída do ar ressoe na caixa torácica.

Quanto à sua função no ritual, o próprio Israel Regardie explica:

As the candidate marks the head and then the breast, so should this brilliance descend, even 
down to his feet, a descending shaft of a gigantic cross of Light. The act of marking the 
shoulders right and left whilst vibrating the Sephirotic names, traces the horizontal shaft of 
the cross, equilibriating the Light within the sphere of sensation. Since it has been argued 
above that the Great Work consists in the search for the Light, this ritual truly and 
completely performed leads to the accomplishment of that Work and the personal discovery 
of the Light. The Pentagrams trace a cleansing and protecting circle of force invoked by the 
four Names of four letters each about the limits of the personal sphere, and the archangels 
are called, by vibration, to act as great stabilising influences.
(Regardie, 1989, p. 40)

E isso nos leva à próxima parte. Na sequência, o praticante deve desenhar pentagramas no 

ar, nas quatro direções cardeais, e vibrar os nomes divinos YHWH, Adonai, Eheyeh e A.G.L.A., 

respectivamente, o que serve para criar um “círculo de força de limpeza e proteção” -  motivo pelo 

qual o Ritual do Pentagrama não é um ritual com um propósito prático específico, como o já citado 

feitiço amoroso dos Papiros, mas um ritual de rotina, para ser utilizado como abertura e 

encerramento de trabalhos maiores, que compõem os rituais da tradição da magia cerimonial da 

qual a Aurora Dourada faz parte. Os nomes YHWH e Adonai dispensam maiores comentários 

(exceto o detalhe de que, permanecendo o tetragrama ainda impronunciável, ele costuma ser 

soletrado, em vez disso, ou pronunciado como “Jehovah”). Já Eheyeh é uma alusão à frase ’ehyeh 

’aser ’ehyeh, o “Eu sou o que sou” que Deus diz a Moisés em Êxodo 3:14, enquanto A.G.L.A. é um 

notariqon, um tipo de sigla cabalística, para ’atah gibor te ‘olam ’amen (“és poderoso para sempre, 

amém”), presente numa prece da liturgia judaica, chamada Amidá. A escolha desses nomes 

específicos não é gratuita como quando vemos os nomes Adonai e Sabaoth nos Papiros, mas 

obedece a uma lógica que, no caso, se liga aos quatro elementos clássicos, que são distribuídos 

segundo as quatro direções cardeais. A direção norte, por exemplo, é representada pelo elemento 

terra, e Adonai, nesse sistema, é o nome divino ligado à terra, e assim por diante. Outros rituais 

atribuem também nomes divinos aos planetas, com base na sua equivalência às Sefirót da Arvore da 

Vida e aos nomes divinos aos quais elas correspondem88.

88 “Adonai”, por exemplo, é o nome ligado à terra, porque “Adonai Haaretz” (“nosso senhor da terra”) é o nome 
divino da Sefirá de Malkut, a mais baixa e terrena. Já as Sefirót de Yesod e Tiferet, por exemplo, equivalem à lua e 
ao sol, respectivamente, e seus nomes divinos são Shaddai El Chai e YHWH Eloah Ve-Daat (Regardie, 1989, p. 
64). É óbvio, no entanto, que, no limite, sempre vai existir algum grau de arbitrariedade nessa atribuição de nomes 
divinos -  inclusive as atribuições cabalistas na Cabalajudaica, como se vê em Kaplan (1997) são diferentes do que



Ao leitor intrigado pelos outros elementos do ritual, eu infelizmente terei de ficar devendo as 

explicações quanto à distribuição dos anjos segundo as quatro direções cardeais e o uso dos 

símbolos herméticos como o pentagrama e hexagrama, pelo bem da brevidade89. Também não 

comentaremos mais longamente outros rituais da Aurora Dourada, bastando dizer que esse uso do 

hebraico em fórmulas mágicas permanece consistente90. Há um outro uso ainda, no entanto, via 

guemátria, para a criação de sigilos (i.e. assinaturas mágicas), que utiliza quadrados numéricos, e 

virá à tona mais adiante. O importante aqui, e o motivo pelo qual me demorei tanto sobre esse único 

ritual, é o modo como ele emprega a linguagem: 1) as palavras do hebraico têm uma posição de 

destaque ao serem empregadas, não de forma gratuita, mas com uma função claramente 

“energizante”, por assim dizer, aproveitando as noções mágicas da Cabala no que se refere aos 

nomes de Deus e às equivalências com partes do corpo, tanto para “ativar” as regiões do corpo que 

“espalham a Luz divina” quanto para “ativar” os pentagramas desenhados no ar, que delimitam o 

espaço ritual; e 2) as palavras não são apenas pronunciadas, mas destacadas do discurso normal por 

um modo especial de enunciá-las, chamado de “vibração”. O ritual então é formado pelo conjunto 

dos elementos linguístico, gestual e imaginário que, pelo menos na imaginação dos adeptos, 

efetivamente_)úz coisas no mundo.

E nisso de falarmos em fazer coisas com palavras e gestos, somos inevitavelmente 

lembrados da obra de J. L. Austin (1975). Em vários sentidos da palavra, um ritual, sobretudo se 

inserido nessa tradição cerimonial, tem uma dimensão performativa: no mais imediato, porque 

lembra de alguma forma uma peça de teatro (ainda mais quando realizada com mais de uma pessoa 

e com todos os participantes paramentados), mas não é esse o sentido com o qual Austin se ocupa.

Como comenta Robinson, o que Austin revelou em suas palestras ministradas em Harvard 

em 1955, que deram origem ao livro póstumo How to do things -with -words foi uma descoberta que 

parecia óbvia, mas que, de algum modo, havia escapado às reflexões da filosofia da linguagem até 

então: que certos enunciados não apenas transmitiam informação, declarando coisas, mas 

efetivamente realizavam a coisa descrita (Robinson, 2003, p. 23). “Eu vos declaro marido e 

mulher”, por exemplo, ou “eu prometo que serei fiel” são enunciados no qual o verbo não descreve 

mas de fato transforma os interlocutores em marido e mulher e cria a promessa de fidelidade,

se vê na Cabala hermética -  e derivação de fórmulas, sobretudo quando se parte de uma perspectiva ética, e em 
algum momento este rastro se perde nas fontes. A questão aqui é que esse tipo de magia é mais notavelmente 
sistemático do que o dos papiros, ainda que seja possível que houvesse uma lógica sistêmica neles que tenha se 
perdido.

89 Para tais leitores curiosos, aponto a análise esotérica detalhada que observamos em Duquette (1993) e Kraig (2001).
90 No chamado Ritual do Hexagrama, utiliza-se a fórmula A.R.A.R.I.T.A. (NmNlN), que é um notariqon para a frase 

’ahad r ’os ’ahdowtow r ’os yhuwdow temuwratow ’ahad, que significa algo como “uno é o seu começo, una a sua 
individualidade, una a sua permutação”. A fórmula com o uso da forma cristianizada do tetragrama, YHSHW, que 
vimos anteriormente, é utilizada num ritual chamado de Ritual Rosa-Cruz. (Regardie, 1989, pp. 287, 306).



respectivamente. Não por acaso, Robinson, cuja preocupação é a busca de um cânone alternativo de 

autores que pensam a linguagem, inclui Austin (junto de Wittgenstein, Bakhtin e outros autores que 

não costumam ser considerados linguistas) como uma influência importante para o que chamou de 

uma linguística “performativa”, em oposição à linguística “constativa”.

A principal característica da linguagem performativa, para Austin, é o fato de que, por fazer 

coisas, recursos típicos da lógica, como descrever se um enunciado (e.g. “está quente hoje”) é 

verdadeiro ou falso, não se aplicam (Austin, 1975, p. 3). Em vez disso, portanto, o mais adequado 

para esses enunciados é determinar a sua felicidade, i.e. se o gesto que eles visam realizar é bem- 

sucedido ou não. Um dos exemplos que o autor usa é o do batismo: há uma série de procedimentos 

que devem ser seguidos com sucesso: o batismo deve existir socialmente como uma convenção 

válida, o “alvo” precisa ser um alvo válido (i.e. um ser humano que não tenha sido já batizado) e a 

pessoa encarregada de fazê-lo precisa ter a autoridade para isso (ibid., p. 15). Se qualquer uma 

dessas categorias não for cumprida, como, no caso que Austin cita, do padre que batizou os 

pinguins (ibid., p. 24), o batismo é infeliz (no caso, porque o alvo era inválido) e considerado sem 

efeito. Do contrário, ele é feliz e o que acontece é que a pessoa batizada sofre uma mudança de 

status na sociedade em questão, que, no caso do batismo, pode ser não apenas social (i.e. conferindo 

ao batizado uma nova posição da qual ele anteriormente não desfrutava), mas também jurídica e 

teológica91. O mesmo vale para outros rituais sociais como casamentos, mas também para gestos 

menores como promessas92, apostas, etc.

No caso do Ritual do Pentagrama, é surpreendente como as condições de felicidade 

estipuladas por Austin se aplicam. Cito-as:

(A.l) There must exist an accepted conventional procedure having a certain conventional 
effect, that procedure to include the uttering of certain words by certain persons in certain 
circumstances, and further,
(A.2) the particular persons and circumstances in a given case must be appropriate for the 
invocation of the particular procedure invoked.
(B.l) The procedure must be executed by all participants both correctly and 
(B.2) completely.
(T. 1) Where, as often, the procedure is designed for use by persons having certain thoughts 
or feelings, or for the inauguration of certain consequential conduct on the part of any

91 Para ilustrarmos a situação, podemos pensar no exemplo da cantora de ópera sueca Ester Salomon (1756-1790), 
nascida judia, que trocou de nome para Lovisa Sofia Augusti à ocasião de seu batismo, o que, com efeito, é uma 
mudança de âmbito jurídico, tal como o casamento -  qualquer documento que ela venha a assinar após o batismo 
deve contar com seu novo nome. No âmbito teológico, as diferenças são mais difíceis de constatar de forma mais 
palpável, mas, dentro do pensamento cristão, a pessoa muda o seu percurso esperado após a morte. Para o cristão, 
essa é obviamente a mudança mais importante, ainda que, para alguns não-cristãos não particularmente 
preocupados com questões metafísicas, a mudança de status social fosse o principal objetivo de uma conversão.

92 Para aplicarmos as condições de felicidade para o caso da promessa: eu não posso fazer promessas numa sociedade 
que não reconheça a promessa como uma coisa possível (o que seria uma sociedade bastante desconfiada), ou se eu 
prometer uma coisa que não pode ser prometida (como algo que já  foi feito), ou se eu for a pessoa inadequada para 
fazer a promessa (por exemplo, se numa conversa entre um casal um pede ao outro para que prometa ser fiel, se 
uma terceira pessoa responder, a promessa não é válida).



participant, then a person participating in and so invoking the procedure must in fact have 
those thoughts or feelings, and the participants must intend so to conduct themselves, and 
further
(r.2) must actually so conduct themselves subsequently.
(Austin, 1975, pp. 14-15)

O procedimento criado pela Ordem é convencional (A.l) e tem um modelo reconhecível. Já 

a condição de as pessoas envolvidas precisarem ser adequadas (A.2) não se aplica tanto aqui, 

porque não há limitações quanto a quem pode realizar o Ritual do Pentagrama (i.e. ele pode ser 

feito por qualquer um, ao passo, porém, que outros rituais eram disponibilizados apenas para 

membros de maior hierarquia na Ordem) e hoje, com a Ordem extinta, qualquer um que conhecê-lo 

pode realizá-lo (há instruções não só em livros, como na internet, inclusive), por mais que, para 

trabalhos em outras ordens, os membros mais adequados devam ser selecionados para tanto, é claro. 

Mas o ritual, de fato, precisa ser executado correta (B.l) e completamente (B.2), pois entoar os 

nomes divinos errados ou fora de ordem invalida o ritual, tanto quanto abandoná-lo pela metade. A 

principal diferença diz respeito às condições r, porque, para Austin, a cerimônia é realizada com 

sucesso se as condições A eB  forem cumpridas, mesmo que insinceramente (quando as condições r  

estão ausentes), mas um não-cumprimento da condição de manter certos pensamentos e sentimentos 

(por exemplo, realizar o ritual distraído) faz com que ele fracasse, na visão da comunidade dos 

praticantes de magia93.

Austin nunca utilizou de fato a palavra “ritual” em sua obra, mas a ideia de aplicar as suas 

noções para descrever um ritual não é nova. Robinson mesmo trata do assunto ao traçar um 

histórico da oposição entre as formas constativas e performativas de se pensar a linguagem. Para o 

autor, a ideia de que a linguagem é “fundamentalmente comunicativa ou informativa”, “portadora 

de uma mensagem” foi formulada pela primeira vez por Platão e através de Platão tomou-se 

integral para a teologia cristã, desde Agostinho (Robinson, 2003, p. 29). De fato, como veremos 

mais adiante com Ong (1982, p. 32), uma ideia dessas, que nos parece lógica e atemporal, não se 

aplica, por exemplo, a povos ágrafos, e mesmo entre grupos que desenvolveram ou adotaram 

formas de escrita há resquícios de modos alternativos de se pensar a linguagem -  como é o caso, 

citado por Ong, da palavra dabar em hebraico, que significa tanto “palavra” quanto “evento”. Por 

conta do cristianismo então, com sua preocupação com o Logos, a notícia e a mensagem, esse 

modelo constativo acabou cimentado na consciência ocidental, deslocando o modelo performativo, 

cujo exemplo mais ilustrativo é, de fato, o do ritual mágico:

93 Uma das figuras de maior respeito na cena da magia contemporânea, Donald Michael Kraig, num dos seus manuais, 
uma das principais introduções recomendadas sobre a prática mágica na tradição de magia cerimonial, diz o 
seguinte sobre a importância da concentração: “Focus on the ritual, not what you expect the result of the ritual to 
be. If you perform the ritual with complete concentration, you will be successful. If you concentrate on something 
else, such as what you expect to experience or what you expect as a result of the ritual, you will divide your 
energies and the ritual will decrease in its effectiveness” (Kraig, 2001 p. 25, grifos do autor).



After ali, the performative, the incantation, the spell the ritual words that shape reality 
might be thought of as the primary tool of animistic religion. I speak, and it comes to pass. I 
discover your secret name and pronounce it in the spell which I cast upon you, and you are 
suddenly taken sick, even die (or you were sick, and are healed). I invoke a god or a spirit, 
and it appears not in response to my summons, but in it, or through it. The tribe sings and 
dances victory over an enemy, and the enemy is defeated; the performative magic generates 
the courage and the strength the tribe needs to emerge victorious. Words have power over 
events natural and supernatural. Words do things.
(Robinson, 2003, p. 30, grifos do autor)

Buhren, num estudo sobre a aplicabilidade dos conceitos de performativo de Austin para 

análise de rituais, baseado no trabalho de dois antropólogos que de fato fizeram essa aplicação 

(Stanley Tambiah e Benjamin Ray), chega, porém, a uma conclusão desanimadora: essa 

aplicabilidade é reduzida, porque, entre outros motivos, nos rituais analisados os enunciados que 

Austin descreve como performativos são raros (Buhren, 1980, pp. 46-7). E, se pensarmos nos 

enunciados de um ritual como o do Pentagrama, chegaremos a uma conclusão semelhante: “teu é o 

reino, e a grandeza e o poder para sempre, amém” e “diante de mim, Rafael; atrás de mim, Gabriel; 

à minha direita Miguel; à minha esquerda Auriel; pois ao meu redor flamejam os pentagramas e 

atrás de mim brilha a estrela de seis raios”. Por mais que, ao enunciarmos “diante de mim, Rafael”, 

o anjo de fato esteja sendo invocado para diante do conjurador, a frase descreve a situação de uma 

forma tipicamente constativa.

Mesmo assim, essas ideias nos são úteis como ponto de partida, inclusive para 

acompanharmos a própria linha de pensamento desenvolvida por Austin ao longo das palestras que 

culminaram no seu livro, nas quais o autor acaba por concluir que toda linguagem tem uma 

dimensão performativa, que ele distingue segundo as categorias de ato locucionário, ilocucionário e 

perlocucionário (Austin, 1975,p. 108).

Tomemos esta própria tese de doutoramento como um exemplo para ilustrar o modelo 

austiniano. Trata-se de um exemplo pouco ortodoxo, por ser um enunciado escrito e que demoraria 

horas para ser inteiramente pronunciado, mas relevemos isso. Sua dimensão locucionária é 

evidente: temos uma série interminável de enunciados sobre o mundo, muitos dos quais podem ser 

avaliados como verdadeiros ou falsos (a maioria verdadeiros, espero), à moda da linguística 

constativa. De uma perspectiva ilocucionária, porém, esses enunciados não são indiferenciados -  a 

escrita tende a apagar esse elemento, mas numa leitura em voz alta o tom de voz deixa transparecer 

como cada enunciado menor que constitui a tese tem uma natureza própria. Por vezes assumo um 

tom narrativo, contando histórias, por vezes o tom é de aviso ou pergunta, e com frequência 

explicativo. Esses enunciados, por sua vez, podem suscitar certos efeitos sobre o leitor, como 

surpresa por uma virada argumentativa inesperada, maravilhamento com alguma informação nova, 

alarme com algum erro grotesco de pesquisa ou aborrecimento pela verborragia (mea culpa). Esses



efeitos são chamados de perlocucionários e visam suscitar um outro efeito ainda, por consequência 

deles (e, de fato, este é o principal objetivo da empreitada, ao qual toda a estrutura da tese 

responde), que é o convencimento do leitor, em especial o leitor da minha banca de doutorado, que 

causa uma mudança real no mundo, por consequência, que seria a minha titulação como doutor. Diz 

Austin (1975, p. 117-18), que é característico dos atos perlocucionários poderem ser substituídos, 

parcial ou completamente, por atos não-locucionários. Neste caso específico, isso poderia ser 

realizado, por exemplo, seduzindo a banca ou enfeitiçando-a94.

Assim se observa que todo ato discursivo real tem, em alguma medida, essas 3 dimensões. 

Porém, o que levou Austin a começar a sua palestra a partir de exemplos mais marcantes, que ele 

chamou de performativos propriamente, como o caso do batismo ou do casamento, foi o fato de que 

alguns atos discursivos são mais prototípicos em sua capacidade perlocucionária de causar 

mudanças no mundo. Ninguém ficaria surpreso de, sendo o noivo, ir a um casamento e voltar 

casado. Isso é o esperado, afinal; estranho é quando os noivos vão ao casamento e não voltam 

casados. Mas é possível (ainda que improvável) alguém abrir um e-mail e acabar inesperadamente 

transferindo 10 mil dólares para uma conta estrangeira -  o objetivo perlocucionário palpável dos 

autores de e-mails (discursos locucionários) com o golpe do príncipe nigeriano.

Também no campo do mágico é possível identificar certos enunciados como sendo mais 

imediatamente mágicos, i.e. performativos, capazes de fazer coisas, do que outros. Nenhum desses 

rituais da Aurora Dourada utilizaria, por exemplo, uma fórmula como BANANA, por mais exótica 

que possa ser a palavra (de origem wolof), e por mais que se pudesse alegar que se trata de um 

notariqon para alguma frase bíblica ou cabalística95. Tampouco veríamos algum dos seus membros 

analisando a guemátria e o significado espiritual de cada uma das letras hebraicas da palavra 

schmuck (pNft^)96. O efeito perlocucionário nesses casos seria de risada. Mas há um certo poder 

atribuído aos nomes hebraicos e voces magicae, poder este que é perlocucionário, na medida em 

que a invocação dos poderes divinos é uma consequência da enunciação. Austin elabora o seguinte 

esquema para analisar cada uma das dimensões de um enunciado, que poderíamos copiar:

Act (A) or Locution
He said to me ‘Shoot her! ’ meaning by ‘shoot’ shoot and referring by ‘her’ to her.

94 Contamos, porém, com a esperança de que tais artifícios não sejam necessários.
95 É óbvio que esse é um exemplo ridículo, mas, se o meu parco hebraico não me falha, seria perfeitamente possível 

construir um notariqon B.A.N.A.N.A. em alfabeto latino para uma frase como, por exemplo, berakta ’elohim 
nafsyi, ’auru nogah ‘alay (’by nu m s, Q’nbK ro"Q), que lembra uma prece em estilo de imitação pseudobíblica 
e significa “bendizes a Deus, ó minha alma, a luz dele me ilumina”.

96 Do ídiche para “pênis”. A palavra é usada como equivalente ao xingamento de “idiota”, mas poderia ser confundida 
com uma palavra do hebraico por utilizar o mesmo alfabeto. Curiosamente, a guemátria de schmuck (300 + 40 + 1  
+ 100 = 441) resulta no mesmo valor que a palavra ’emet (noK), “verdade”, em hebraico (1 + 40 + 400). Por acaso, 
tal era a palavra inscrita na testa do golem para animá-lo. Essa coincidência, confesso, me perturba um pouco.



Act (B) or Illocution
He urged (or advised, ordered, &c.) me to shoot her.

Act (C.a) or Perlocution
He persuaded me to shoot her

(Austin, 1975, p. 101)

Assim, aplicando-o para um trecho do ritual, poderíamos obter algo como:

Ato (A) ou Locução
Ele disse (para o anjo Rafael) “À minha frente, Rafael”.

Ato (B) ou Ilocução
Ele urgiu a Rafael para que viesse à sua frente.

Ato (C) ou Perlocução
Ele invocou Rafael (que veio à sua frente).

E assim por diante.

No mais, o ambiente ritualístico da Ordem exige um certo grau de solenidade e uma 

atmosfera exótica e espiritualizada que distancie o seu espaço dos espaços ocupados pela vida 

cotidiana, e os nomes dos graus da hierarquia da Ordem, todos em latim, refletem essa separação. 

Do mais baixo ao mais alto, vemos: Zelator, Theoricus, Practicus, Philosophus, Adeptus Minor, 

Adeptus Major, Adeptus Exemptus, Magister Templi, Magus, Ipsissimus (Regardie, 1989, p. 21). 

Você pode ser um contador ou dono de uma pequena loja na sua vida cotidiana, mas, a partir do 

momento em que adentra o espaço do templo da Aurora Dourada, põe a sua túnica e apanha a 

espada, você pode ser um Magister Templi e conversar com anjos e outras entidades espirituais. E 

perceptível o apelo de uma organização dessas a partir de uma perspectiva finissecular97, como um 

espaço de resistência ao fenômeno do desencantamento do mundo, no sentido weberiano do termo, 

que exploraremos mais adiante.

Algumas coisas na construção dessa atmosfera colocam em xeque, porém, a importância 

dada ao hebraico propriamente nos rituais da Aurora Dourada. O uso de um idioma chamado 

“enoquiano” é um desses exemplos.

Pois bem, mas o que é o enoquiano?

Um dos objetivos da vida de John Dee (1527-1608/9), mago da corte da rainha Elizabeth, 

foi estabelecer contato com anjos, obsessão que o levou a experimentos que ocuparam uns bons 

trinta anos da sua vida. Dee se insere na tradição de pensadores renascentistas do oculto, como 

Ficino e Pico, tendo também estudado Cabala, filosofia hermética, astrologia e alquimia junto de 

disciplinas um pouco menos esotéricas como a matemática e a óptica, sob uma perspectiva da 

filosofia natural -  i.e. Dee enxergava a própria natureza como se fosse um livro, que poderia ser

97 Veremos mais sobre isso, em maiores detalhes na seção seguinte.



lido uma vez que você compreendesse a sua escrita, de modo que não haveria qualquer distinção 

entre a sua pesquisa “natural” e a sua pesquisa “oculta”.

Seu trabalho analítico e especulativo, no entanto, não lhe rendeu os frutos esperados, e Dee 

percebeu que o tipo de conhecimento que buscava só poderia ser adquirido por outras vias, através 

da revelação direta:

His diary entries reveal that the persistent attempts to attain perfect understanding and 
mastery of the Book of Nature had only met with frustration and despair. In 1569 he had 
made “special supplications” to Michael the Archangel, praying for help but receiving only 
silence. Obscure comments about a decision to “leave this world presently” in order to 
“enioye the bottomless fowntayne of all wisdome” suggest that Dee may even have 
contemplated suicide due to his melancholy situation.

The angel conversations may have provided a less violent way out. When the 
corrupted text of the Book of Nature refused to reveal its meaning, Dee would turn to the 
source of all wisdom and understanding, by enrolling in a “celestial school” run by angelic 
tutors. Just as God had sent his good angels to illuminate the patriarchs and prophets of old, 
including Enoch, Moses, Jacob, Esdras, Daniel, and Tobit, Dee was hoping to partake in the 
uncorrupted, perfect knowledge that could only come from a divine source.
(Asprem, 2012, pp. 14-15)

As ideias de Dee, no tocante a relações entre óptica e filosofia hermética, permitiram formar 

uma base teórica para uma prática evocatória, semelhante kArs Notoria medieval, de conjurar anjos 

em cristais, atividade que logo viria a ocupar seus anos por vir. Em 1582, Dee conheceu um 

catoptromante chamado Edward Kelley, que contratou para acompanhá-lo nessas explorações 

angelicais, e, juntos, os dois produziram muitas e muitas páginas de material revelado, registradas 

em volumes chamados Liber Loagaeth, De Heptarchia Mystica e Compendium Heptarchiae 

Mysticae. Dee havia adaptado um sistema complexo de tabelas alfabéticas e numéricas da obra de 

Cornelius Agrippa e era ele quem fazia as perguntas às entidades e anotava as respostas enquanto 

Kelley valia-se de uma shew-stone (uma pedra equivalente a uma bola de cristal para 

catoptromancia) para ter as visões e entrar em contato com os anjos (Owen, 2004, p. 196). Esse 

material recebido se divide em quatro tipos de informações, que formam categorias separadas, mas 

inter-relacionadas: visões da ordem cósmica e dos anjos que a sustentam; descrições de rituais e 

invocações mágicas; prognósticos apocalípticos; e instruções sobre a língua adâmica (Asprem, 

2012, p. 21), o que incluía não apenas fórmulas e vocabulário, como também um alfabeto próprio. E 

evidente que o último item desta lista é o que mais nos interessa aqui, mas é importante frisar que 

esses elementos combinados viriam a formar um sistema mágico complexo e coeso, conhecido 

como o sistema enoquiano, que, se seguido pelo conjurador, permitiria entrar em contato com as 

entidades conjuradas por Dee e Kelley. Esse sistema seria capaz, inclusive, de obter certos 

resultados práticos98 e mais tarde seria redescoberto e repopularizado pela Ordem da Aurora

98 Como explica Asprem (2012, p. 25-6), haveria anjos enoquianos responsáveis por governar certas regiões 
geográficas, por exemplo, cuja utilidade para conjuração para fins políticos é evidente e ótimo motivo para o



Dourada, que adotou o uso da língua em certos rituais (Regardie, 1989, pp. 285-6, 306-9), e por 

Aleister Crowley, que foi ainda além daquilo que era feito na Ordem.

A discussão sobre qual seria a língua da criação seguia, como vimos, ainda a todo vapor na 

época de Dee e Kelley, e a resposta que eles encontraram seria uma solução bastante engenhosa: a 

verdadeira língua adâmica era não o hebraico, uma língua que, em todo caso, havia sido 

demasiadamente marcada pelas vicissitudes da história humana para representar de verdade o 

divino, mas sim uma língua inteiramente desconhecida pelo ser humano", o que encontra alguns 

ecos no que Swedenborg diria mais tarde, como vimos. Esse idioma viria a ser batizado de 

enoquiano, com referência ao personagem bíblico de Enoch e seu livro apócrifo epônimo, de que 

tambémjá falamos, que trata de expor a cosmologia angelical.

Por causa da escassez do corpus textual disponível em enoquiano, que se limita ao que Dee e 

Kelley anotaram, é inconclusivo o quanto se trata de uma língua de fato, com uma gramática real, 

ou se é apenas um caso de glossolalia em que certas unidades grafofonéticas, como l o n d o h  

(significando “reino”) e m a d r i a x  (“céu”) foram isoladas como palavras distintas, que é o caso mais 

provável e a conclusão à qual chegou o linguista Donald Laycock, que, em seus estudos sobre a 

língua, conclui que o enoquiano tem características sintáticas típicas de línguas artificiais e uma 

fonologia que oscila entre a glossolalia e a disposição aleatória de letras, sem se preocupar com a 

distribuição de vogais e consoantes (Asprem, 2002, p. 127). E claro que isso não basta para 

dissuadir os praticantes de magia, afinal não há lei que afirme que a língua de anjos e demônios 

precisaria seguir as mesmas normas que as línguas mortais, e, de fato, há uma longa tradição, de 

Homero a Clemente de Alexandria e toda a antiguidade tardia, de que: 1) haveria uma língua 

específica dos deuses e outros seres superiores; 2) a língua humana era inadequada para se dirigir a 

eles; e 3) as palavras deturpadas das voces magicae fariam sentido para eles, mesmo que não 

fizessem para nós (Versnel, 2002, p. 116). Mas é fato que as conclusões de Laycock, somadas à 

carreira de Kelley como forjador e falsário -  em certo ponto de sua colaboração com Dee, inclusive, 

ele teria alegado que os anjos ordenaram que eles deveriam trocar de esposas -  não pesam muito a 

favor da legitimidade da língua. Independente disso, pensando na sua utilidade e dramaticidade 

como voces magicae, o enoquiano é particularmente robusto -  como instrui Regardie (1989, p. 35) 

no tocante a certos rituais: “In full Temple, the English version is not used, but it is vibrated in the 

original Enochian or Angelic tongue -  a language which is at once sonorous, vibrant and 

dramatically impressive”.

interesse de Dee como mago da corte da rainha.
99 Com exceção, segundo alguns autores esotéricos, do povo de Atlântida (Asprem, 2012, p. 109). E é por isso que às 

vezes é muito difícil escrever a sério sobre cultura esotérica.



No tocante ao poder mágico atribuído ao enoquiano, ele é como uma versão mais 

concentrada do hebraico. Todas as alegações feitas quanto ao hebraico, a respeito de ser a língua da 

criação, a língua dos anjos, de Deus e do primeiro ser humano antes da queda ou de Babel, foram 

também feitas sobre o enoquiano. Porém, mais do que isso ainda, foi atribuído ao enoquiano o 

poder, de fato, de fazer coisas acontecerem só pela mera enunciação de suas palavras, motivo pelo 

qual os anjos teriam tomado precauções adicionais ao ensinar essas palavras a Dee e Kelley, 

ditando-as ao contrário, por serem “poderosas demais para simplesmente replicá-las” (Owen, 2004, 

p. 196), o que é claro que não acontece com o hebraico, que do contrário seria uma língua 

impossível de se utilizar no dia a dia -  imagine só, pois, como não seria nada prático falar uma 

língua em que tudo que você diz se materializa. Como comentamos, não deixa de ser engenhoso 

que, se fosse para haver uma língua que correspondesse a essas expectativas de língua mágica 

primordial, ela não fosse uma língua natural (em qualquer dos sentidos do termo). Por motivos 

óbvios, essas alegações nunca ganharam espaço fora dos círculos esotéricos num grau semelhante 

àquele em que isso aconteceu com o hebraico, e é muito improvável, inclusive, que o público em 

geral não iniciado sequer tenha alguma noção da existência desse “idioma”. Para os iniciados, no 

entanto, os apelos do enoquiano e do seu sistema são evidentes, e não por acaso ele é praticado até 

hoje.

Continuando nossa linha de raciocínio em expor as outras influências não hebraicas sobre a 

Ordem da Aurora Dourada, um outro elemento digno de nota foi o impacto da estética e da 

mitologia egípcias. O Egito já tinha um papel imaginário importante no desenvolvimento da 

filosofia hermética, ainda que 1) o Egito de Hermes Trismegisto e dos Papiros Mágicos Gregos 

fosse o Egito helenizado, cronologicamente mais próximo de nós do que o da época das pirâmides; 

e 2) em sua maioria, os textos que formam a literatura hermética sejam gregos e datados do século 

III d.C. A associação entre o Egito e a magia era tão grande no imaginário popular que o Talmude 

chega a afirmar que nove décimos de toda a magia do mundo foram alocados ao Egito, e os povos 

da Antiguidade Tardia alegavam que filósofos como Platão e Pitágoras receberam sua sabedoria via 

conhecimento oculto dos sacerdotes egípcios (Davies, 2009, p. 8). O salto de lógica que conecta o 

antigo Egito (inimigo de Israel, portanto) e a Cabalajudaica foi, como já dito, o fato de Moisés ter 

sido criado pelo próprio Faraó no livro do Êxodo (Owen, 2004, p. 58), como consta até do Novo 

Testamento: “Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios” {Atos 7:22). Foi por essa via 

também que os antigos judeus acabaram sendo associados com a prática de magia. Que a Cabala 

tenha surgido muito mais tarde era um fato que, no século XIX, era ou desconhecido (devido à 

ausência de uma pesquisa acadêmica séria sobre o tema) ou irrelevante para os praticantes de 

magia, tanto quanto as leis judaicas que proíbem a magia, a adivinhação e a veneração de outros



deuses. A isso somamos o furor da egiptomania da época: mesmo após os hieróglifos terem sido 

decifrados em 1822 (perdendo, portanto, um pouco do efeito do texto incompreensível), permanecia 

o fascínio da sociedade vitoriana, encantada pelo “duplo apelo da novidade e da antiguidade” 

(Farley, 2009, p. 122)100, por tudo que fosse ligado ao Egito antigo e descoberto nas escavações.

Com isso em mente, não é de se estranhar, portanto, que as cerimônias da Aurora Dourada 

incorporassem, além das palavras cabalísticas, gestos rituais com títulos coloridos como “o sinal de 

Osíris morto”, “o sinal de Isis de luto”, “o sinal de Apófis e Tifeu” e “o sinal de Osíris 

ressuscitado”, que formam uma série de gestos não muito diferente do que seria uma versão mística 

da dança de “Y.M.C.A.” do Village People. Também dignos de nota são os seguintes versos, que 

formam a chamada keyword analysis, por vezes recitada com o praticante sozinho ou como parte de 

um trabalho conjunto:

I.N.R.I.
Yod. Nun. Resh. Yod.
Virgo, Isis, Mighty Mother.
Scorpio, Apophis, Destroyer.
Sol, Osiris, Slain and Risen.
Isis, Apophis, Osiris, I. A. O.
(Regardie, 1989, p. 240)

Os seis versos que formam a keyword analysis parecem à primeira vista uma pura salada 

verbal mística, mas há uma lógica interna: I.N.R.I. se refere a Jesus, apesar de haver algumas outras 

explicações esotéricas derivadas de círculos de maçons, jesuítas e alquimistas (Regardie, 1989, pp. 

11-12), que, no entanto, não convém glosar aqui. As atribuições astrológicas de Virgem, Escorpião e 

o Sol são derivadas da equivalência cabalística das letras “yod”, “nun” e “res”101, e a imagem de 

Jesus como um deus que morre e renasce é, nisso, comparável a Osíris, ambos associados aqui a 

uma imagem solar, sendo o Sol o astro que “morre” e “renasce” todos os dias, o que era uma 

obsessão particular da época. Os membros da Ordem foram contemporâneos de estudiosos como 

Max Müller, que havia postulado a hipótese de que essencialmente todos os heróis dos mitos 

antigos eram variações sobre o tema original do “herói solar”, i.e. um tipo de figura que em suas 

aventuras simbolizava o trajeto do Sol pelo céu ao longo do dia e dos meses, de modo que os 

desvios desse padrão que fossem porventura encontrados nos mitos de fato supostamente 

representariam falhas de transmissão. Essas ideias de Müller caíram em desuso no século XX -

100 Esse fascínio pelo Egito não era de modo algum um fenômeno específico da sociedade inglesa, é claro, como atesta 
o Templo de ísis de Cagliostro, fundado um século antes, em 1785, na França, após sua rejeição na Inglaterra 
(Mclntosh, 1972, pp. 30-1). Cagliostro alegava ter sido iniciado nos “verdadeiros mistérios do Grande Oriente” nas 
pirâmides do Egito, abrindo um forte precedente para a egiptomania nas ordens secretas.

101 Regardie, no entanto, afirma que essa equivalência é feita tendo em vista as correspondências do Sefer Yetzirah, 
mas essa afirmação não faz muito sentido quando se consultam de fato as fontes e se constata que a letra res (“i), por 
exemplo, se refere a Saturno e não ao Sol, que equivale à letra dalet (7), o que indica que alguém cometeu algum 
erro no caminho ou algo se perdeu na tradução (Kaplan, 1997, pp. 174).



como costuma acontecer com hipóteses muito ousadas, amplas e generalizantes -  mas seguiam a 

todo vapor no século XIX, junto com os seus estudos da mitologia hindu e do sânscrito, outra 

obsessão particular do período. Por fim, a fórmula IAO, que, como vimos, era uma outra forma de 

se transliterar o tetragrama YHWH para o alfabeto grego, aparece recontextualizada não como outro 

nome do deus de Israel, mas como uma fórmula solar de morte e renascimento ligada ao mito de 

Isis e Osíris.

Apesar da prática da guemátria e de certas explicações de fórmulas que de certo modo 

reproduzem esforços interpretativos semelhantes aos métodos judaicos (como vimos anteriormente 

com o exemplo do Bereshit Rabbah) -  mais obras de criação poética do que análise rigorosa, 

portanto -  fica a impressão de que a importância do hebraico para os magos do século XIX não se 

baseia tanto numa crença, como a mantida pelos cabalistas, de que as palavras do hebraico e suas 

letras apresentem alguma relação essencial com a realidade, mas sim em algum tipo de necessidade 

de alienação linguística do ato mágico.

Esse fenômeno é observado por Versnel em sua análise de uma série de voces magicae, na 

qual percebe que, mesmo quando é possível encontrar as origens de certas fórmulas que parecem 

sem sentido à primeira vista, “os nossos textos demonstram uma propensão que beira o obsessivo 

em criar palavras anormais (voces magicae), independente de qual seja o ponto de partida” 

(Versnel, 2002, p. 141, grifos do autor). Isso o leva a se questionar: qual seria o sentido da falta de 

sentido? O autor cita explicações como a de R. Gordon, 1) de que o uso dessas fórmulas cumpre 

uma função social de permitir que o mago “demonstre o seu domínio superior do conhecimento 

esotérico” (o que podia ser válido para os magos da antiguidade, mas é especialmente relevante na 

cultura esotérica do século XIX, centrada em sociedades secretas e semi-secretas como a Ordem da 

Aurora Dourada); 2) de que as palavras exóticas ajudam a criar uma atmosfera mágica102; e, 

complementando a explicação de Gordon, 3) de que essas palavras “ininteligíveis, deslocadas, 

bárbaras”, nos termos de Plínio, nos tiram do mundo da normalidade, transportando-nos para o de 

uma realidade invertida, “onde reina o paradoxo” e “que pode ser identificada com países 

estrangeiros, sobretudo aqueles marcados por uma sabedoria antiga” (ibid., p. 146). E 

compreensível que esse transporte para um mundo psicológico à parte, invertido, seja especialmente 

propício para a magia, onde as palavras não visam comunicar (pelo menos não com seres humanos), 

mas fazer coisas, e onde as regras da lógica da causalidade são substituídas pelas da lógica 

simpática. Uma comparação com o que vimos em Mallarmé no capítulo anterior se insinua, na 

medida em que a substituição de uma realidade prática por uma realidade simbólica superior, em 

que as palavras não têm as funções que lhes são atribuídas no cotidiano, é a premissa de sua poética.

102 Lembremos de Scholem de novo falando do uso do grego no meiojudaico.



As fórmulas usadas pela Aurora Dourada, à diferença das voces magicae dos Papiros, não 

são desprovidas de sentido, mas acontece que qualquer sentido mais palpável que tenham é 

deslocado por um sentido esotérico que só será entendido pelos iniciados. IAO, por exemplo, é uma 

transliteração do tetragrama e, até onde se sabe, nunca nas sociedades antigas foi uma sigla para 

Isis-Apófis-Osíris, mas isso não importa. Nesse sentido, o hebraico (e também o enoquiano) 

funciona como um tipo de vox magica, visto que todas as funções listadas por Versnel estão 

presentes. E muito provável que nenhum dos membros da Ordem, diferente dos cabalistas 

tradicionais como Abulafia, tivesse fluência na língua, que permanecia, portanto, distante e 

misteriosa.

Encerramos, pois, esta seção com algumas outras possíveis evidências de que o uso do 

hebraico em si não era tão indispensável nesse caso. O principal foco, por exemplo, da carreira 

mágica de Crowley nos anos que se seguiram após o fim da Ordem, que ele mesmo ajudou a 

precipitar, viria a explorar não tanto o hebraico, mas o enoquiano e a mitologia egípcia. Ele 

permanece utilizando guemátria, e o seu Liber 777, considerado referência entre ocultistas, está 

repleto ainda de correspondências cabalísticas, mas cada vez mais ele vai incorporando elementos 

enoquianos à sua prática, visando explorar os 30 reinos da cosmologia do sistema de Dee, numa 

experiência que culmina na sua conjuração do infame demônio Choronzon no deserto de Bou 

Saada, na Argélia (Owen, 2004, p. 196-202), de que trataremos com maiores detalhes no próximo 

capítulo. A influência do imaginário egípcio, ainda que ele não tivesse conhecimento do idioma, 

também é visível nas entidades {god-forms) que aparecem na religião da Thelema, que ele mesmo 

fundou após ter recebido O Livro da Lei de uma inteligência chamada Aiwass: Rá, Hórus, Ma’at, 

Nuit (Nut) e a forma composta Heru ou Ra-Hoor-Khuit. Mais tarde, também, quando escreve uma 

nova versão do Ritual do Pentagrama que mantém a sua estrutura geral, mas altera as fórmulas para 

se adequar melhor à sua nova religião, Crowley substitui o uso dos nomes divinos ao se desenhar os 

pentagramas pelos nomes das divindades thelêmicas e substitui a fórmula da Cruz Cabalística e da 

invocação dos arcanjos por fórmulas em grego (Duquette, 1993, pp. 87-92). O novo ritual 

reelaborado se chama Rubi-Estrela (Star Ruby) e até hoje é praticado pelos aderentes da Thelema. 

Sai o hebraico, entram o egípcio, o grego, o enoquiano -  mas permanece o efeito, ilocucionário, de 

estranhamento e alienação, sempre muitíssimo propício à prática mágica nas tradições que se 

originaram no Oriente Próximo helenizado, seja no século I, seja no século XX.



4. Des Esseintes, Zaratustra e o mago Abramelin entram num bar

The heart girt 'with a serpent is my name

Stele de Jeu (Bornless Ritual)

Convém reservarmos um momento agora para compreendermos o caminho que a nossa 

argumentação está trilhando. A princípio identificamos o fenômeno da emergência do conceito da 

perda de poder da linguagem no século XIX, com a leitura de alguns textos em que ele pode ser 

observado, bem como sua dissolução pela cultura mais geral do século XX. Nossa lógica aqui é a d e  

que pensar que a linguagem perdeu sua força necessariamente pressupõe que haveria um momento 

anterior de unidade entre a palavra e as coisas, e as nossas investigações apontaram para a 

existência dessa relação, pelo menos no imaginário europeu pós-renascentista, com o hebraico, por 

ser a língua em que o Antigo Testamento é redigido. O hebraico desaparece desse horizonte 

conforme a Europa se “desencanta” e se acostuma à ideia da “morte de Deus”, mas essa 

preocupação com a sacralidade das palavras permanece não apenas para o grupo dos poetas, que 

exploramos anteriormente, mas também para os participantes da cultura esotérica do XIX, para 

quem esse era um problema de ordem prática. Nesta seção, veremos outras formas através das quais 

os meio poético e esotérico do século XIX se misturavam.

Há duas conclusões às quais podemos chegar com a seção anterior. A primeira é que, 

visivelmente, o ocultismo foi um dos últimos redutos, fora do mundo judaico, das noções do 

hebraico como uma língua dotada de alguma superioridade existencial -  língua adâmica, língua da 

criação, etc., etc. -  quando os pensadores da filologia já haviam descartado a hipótese edênica. Mas, 

mesmo assim, trata-se de uma vitória pírrica para esse posicionamento, porque a preocupação dos 

ocultistas oitocentistas parecia ser menos com qualquer poder intrínseco à língua e mais com algo 

que soasse mágico e fora do cotidiano, não importando se as fórmulas eram hebraicas, egípcias, 

gregas, enoquianas ou “palavras bárbaras”103.

A outra conclusão, que decorre desta, é que, como fica evidente, ordens mágicas

representam um tipo de fuga do cotidiano -  como era o caso da Aurora Dourada e todas as outras

que começam a surgir desde meados do século XVIII, sendo a mais popular a maçonaria, que

explode e chega a ter 30.000 membros por volta de 1789, mas com a existência também de algumas

outras ordens mais exóticas como a Ordem dos Cohens Eleitos, de Martines de Pasqually, e os

103 A expressão “palavras bárbaras” costuma se referir mais explicitamente às voces magicae dos Papiros Mágicos 
Gregos e, no caso da Aurora Dourada, é reconhecível no seu uso em um ritual chamado de “Bornless Ritual” 
(Regardie, 1989, pp. 442-6), uma adaptação do exorcismo catalogado nos Papiros como PGM V 96-172 (Betz, 
1986, p. 106). Como costuma acontecer com os rituais desse corpus, há uma grande quantidade de fórmulas 
incompreensíveis e, por isso, ele destoa dos outros rituais adotados pela Ordem.



Illuminés d’Avignon, de Antoine-Joseph Pernety (McIntosh, 2011, pp. 19-26). Eu hesitaria em 

chamar esse tipo de postura de “escapismo”, até porque é um termo difícil de se definir. Na 

atualidade, a palavra parece se referir a entretenimentos e hobbies nos quais as pessoas se envolvem 

durante as horas de lazer, e que ficam contidos nesses espaços de tempo pré-delimitados, sem 

maiores consequências para fora desse espaço, mas que têm a importância de tomar mais tolerável a 

vida cotidiana (especialmente diante das rotinas de trabalho assalariado) -  e esse sentido de 

“autodefesa mental” chegou a penetrar até a definição do verbete no dicionário, como se vê no 

Houaiss.

Definindo assim o termo, ele parece inadequado para se falar de magia nesse contexto pós- 

iluminista: por mais difícil que possa ser levar o tema a sério, é preciso fazermos um esforço para 

enxergar o fenômeno de forma êmica e entender que, para os ocultistas do século XIX, nada disso 

era mero hobby ou distração. Para além das preocupações com o futuro e a evolução espiritual da 

humanidade, que sempre soam um pouco farsescas pelo exagero de pompa e importância que não 

condizem, por exemplo, com o nível das fantasias egípcias ou o local dilapidado que servia de 

Templo à Ordem, havia percepções de transformação pessoal (motivo pelo qual o currículo da 

Ordem incluía uma retomada do estudo da alquimia) envolvidas na prática de magia, o que, ainda 

que possa ser criticado por ser essencialmente burguês na sua preocupação com o indivíduo, 

costumava envolver processos dolorosos. Crowley chamava isso de “atravessar o Abismo” :

Master of the Temple, a grade of enlightened initiation achieved in Crowley’s own Magical 
Order only after crossing the Abyss, meant renunciation of all that life meant. The Order of 
the Golden Dawn taught that such awareness could not be accessed this side of death, and 
Crowley affirmed this in his own way. The Angel of the fourteenth Aethyr had warned him 
that the Master of the Temple is condemned to darkness. Crowley in turn taught that 
becoming a Master of the Temple implied not simply symbolic death and rebirth, a concept 
familiar to all magical initiates, but the annihilation of the personal self. The Abyss, then, 
was closely associated with the death of the individual—although not necessarily on the 
physical level.
(Owen, 2004 p. 199).

Como tipicamente ocorre também nas tradições místicas, o caminho tem perigos reais: um 

fracasso em “atravessar o Abismo”, na concepção de Crowley, é a pior coisa que pode acontecer a 

um ocultista.

No terreno do misticismo judaico, esses perigos são exemplificados pela história do 

PaRDeS, que vemos no Talmude. A palavrapardes (0773) vem do persa para “jardim”, que também 

leva ao grego parádeisos (uapáôstooç) e ao nosso “paraíso”, e se refere, na exegese judaica, tanto 

ao jardim do Éden (ou a qualquer noção positiva de pós-vida) quanto a um método de leitura das 

escrituras: Pashat (leitura autoritativa), Remez (alegórica), Drash (homilética) e Sod (esotérica,

mística), de onde derivaria o termo PaRDeS, via acrônimo (Dennis, 2014, p. 196). A lenda judaica



do Pardes, que descreve alegoricamente a experiência mística tomando como referência a 

experiência de quatro rabis do século II, diz o seguinte:

Os quatro, é dito, tinham “entrado no paraíso”. Foram eles os Rabis Akiva, Ben Zoma, Ben 
Azai e Aher. “Um deles viu e morreu; o segundo viu e perdeu a razão; o terceiro devastou 
as plantas novas (quer dizer: tomou-se um apóstata e desencaminhou os jovens). Só Rabi 
Akiva entrou em paz e saiu em paz”
(Scholem, 1978, pp. 71-2)

A lenda é clara quanto aos riscos aos quais o místico está sujeito: apenas um dos quatro rabis 

foi capaz de caminhar pelo pardes e voltar ileso. “O Outro” aqui ( ’aher) se refere ao Rabbi Elisha 

ben Abuyah, que haveria assumido visões heréticas sobre Deus -  daí o texto afirmar que ele 

“devastou as plantas novas” -  e por isso, num gesto de damnatio memoriae, os rabis passaram a se 

recusar sequer a chamá-lo pelo nome. Morte, loucura e apostasia -  tais os riscos do misticismo, o 

que reforça os argumentos de que as doutrinas místicas deveriam ser reservadas apenas para uma 

minoria de eleitos.

Os ocultistas da Aurora Dourada não eram místicos de uma linhagem tradicional como 

acontece no judaísmo, onde místicos são figuras ainda assim inseridas dentro da ortodoxia religiosa 

(ainda que às margens), mas as semelhanças são visíveis. E especialmente notável uma certa ânsia 

por transcendência para além do que era oferecido pelo discurso religioso oficial, que poderia ser 

comparada ao que se encontra, inclusive, na produção literária do período, o “ideal de renúncia da 

experiência do mundo externo pela experiência da imaginação sozinha, o isolamento do indivíduo 

da sociedade” (Wilson, 1996, p. 257). O próprio Gershom Scholem reconhece essas semelhanças e 

traça paralelos entre o misticismo judaico, que é o seu principal objeto de estudo, e a poesia de 

autores como Blake, Whitman e Rimbaud (Scholem, 1978, p. 25).

Porém, quando começamos a falar comparativamente de literatura, entramos num outro 

problema. Pouca atenção tem sido dada ao texto esotérico como gênero textual, mas, de forma 

geral, poderíamos dividi-lo em alguns subgêneros. Há textos fundadores, que servem de base: o 

Sefer Yetzirah e os outros livros cabalísticos, o Corpus Hermético, a produção de Paracelso e 

Agrippa, etc. Essas obras oferecem um tipo de planta do funcionamento metafísico da realidade, a 

partir da qual pode-se derivar um sistema, como vimos que costuma ser o método dos ocultistas 

modernos. Esse sistema, então, leva à produção de um outro tipo de literatura esotérica secundária, 

que são os rituais como o do Pentagrama, analisado na seção anterior. Textos com rituais, via de 

regra, têm uma dimensão locucionária menor, para retomarmos a terminologia de Austin, porque o 

interessante não é aquilo que está sendo dito por si só, mas o que se espera que aconteça se o leitor 

seguir as instruções. Nisso, eles se assemelham a receitas culinárias, se escritos na segunda pessoa 

(“siga para o leste e entoe a fórmula tal”, etc.), ou a rubricas de teatro, se escritos na terceira (“o



operador segue para o leste e entoa a fórmula:...”). Esses textos, por sua vez, têm seus parâmetros 

próprios para separar o material de valor daquilo que não presta: no caso dos rituais, há uma lógica 

interna em sua construção, que pode ser criticada, e o teste final que define um ritual de qualidade é, 

claro, haver ou não a percepção de que ele funciona104.

O ponto em que fica especialmente complicado para um leitor contemporâneo levar a 

literatura esotérica a sério -  para além da tendência à crença em coisas mais exóticas ainda do que a 

realidade da magia -  é que, apesar dos seus parâmetros próprios que separam o bom do mau autor, 

ela está sujeita, como qualquer produção, aos juízos de valor estético da época -  e nesse teste ela, 

por parâmetros atuais, costuma fracassar espetacularmente. Esses problemas são antigos: como 

comenta Betz, nos Papiros Mágicos Gregos há o uso apropriativo de poemas, mas sem atenção para 

o metro - e o s  próprios feiticeiros quando tentavam inserir material próprio acabavam “estragando” 

o ritmo dos versos (Betz, 1986, xlvi). Mas eles se agravam ainda mais na modernidade. O motivo 

pode ser explicado pela observação de Bakhtin da tendência de as formas literárias mais baixas, 

como o romance, tradicionalmente desprestigiado até meados do século XIX, ocuparem o lugar das 

formas elevadas, como a épica e a tragédia. Esses gêneros elevados, segundo Bakhtin, tendem a um 

descolamento temporal, existindo sempre num passado heroico distante, um mundo de “começos” e 

“auges” na história nacional, “um mundo de patriarcas e fundadores de famílias”, ao passo que o 

romance aponta para o aqui e agora (Bakhtin, 1981, pp. 13-15). Também o tempo do mágico, como 

é de se esperar, é o passado105, e, não por acaso, a narrativa em torno desse tipo de literatura tende a 

recorrer a histórias de fundo fantasiosas, como a de que a maçonaria teria origens nos construtores 

do Templo de Salomão ou a de que o Tarô teria raízes egípcias. E o passado que fornece o peso da 

autoridade, e qualquer inovação é sempre, “na verdade”, uma “redescoberta” de algo antiquíssimo, 

uma “tradição perdida” ou “mantida em segredo” ao longo dos séculos. A linguagem e a ideologia 

do ocultismo moderno tendem a convergir, portanto, num tipo de produção que se apresenta como 

uma imitação dos gêneros do passado.

Diante dessa dissonância, é natural a possibilidade da emergência de um certo efeito cômico, 

na maioria das vezes não intencional -  mas que pode ser utilizado deliberadamente para propósitos 

paródicos. Um belo exemplo foi o que fez James Joyce em seu Ulysses, num trecho do episódio 12 

que se constrói como uma pastiche dos relatos de “mesas brancas” (séances) da Society for 

Psychical Research de Londres (Gifford, 1988, p. 329), incluindo o uso preciso do vocabulário

104 É óbvio que é muito complicado, num espaço como este, falar em um ritual “funcionar”, por isso me refiro à 
percepção de funcionamento, em vez disso. Dentro das comunidades de praticantes de magia, há rituais e técnicas 
que são percebidos como mais ou menos “poderosos” e “eficazes”, ainda que nem sempre haja consenso.

105 Há exceções, claro, como a corrente conhecida como magia do caos (chaos magick), que veremos com um pouco 
mais de detalhe mais adiante. Esse é um caso de prática mágica que reconhece o baixo e o presente, inclusive suas 
tecnologias, mas é um fenômeno mais recente, datado da década de 1970 em diante.



teosófico. Nesta cena, o espírito de um morto (o falecido Paddy Dignam, que tem seu velório no 

episódio 6) é convocado para descrever como é a pós-vida e responder a perguntas como “se os 

espíritos contam com os confortos dos vivos?” -  o que ele responde que sim, que eles contam com 

todas as comodidades da vida moderna como tãlãfãnã (telefone, numa grafia e pronúncia que imita 

palavras do sânscrito, satirizando o orientalismo da teosofia), ãlãvãtãr (elevador), etc. Ao fim, ele

tem uma última mensagem, muitíssimo comovente, para seu filho: que o outro pé da bota que ele

está procurando está debaixo da cômoda:

In the darkness spirit hands were felt to flutter and when prayer by tantras had been directed 
to the proper quarter a faint but increasing luminosity of ruby light became gradually 
visible, the apparition of the etheric double being particularly lifelike owing to the 
discharge of jivic rays from the crown of the head and face. (...) Interrogated as to whether 
life there resembled our experience in the flesh he stated that he had heard from more 
favoured beings now in the spirit that their abodes were equipped with every modem home 
comfort such as tãlãfãnã, ãlãvãtãr, hãtãkãldã, wãtãklãsãt and that the highest adepts were
steeped in waves of volupcy of the very purest nature. Having requested a quart of
buttermilk this was brought and evidently afforded relief. Asked if he had any message for 
the living he exhorted all who were still at the wrong side of Mãyã to acknowledge the true 
path for it was reported in devanic circles that Mars and Jupiter were out for mischief on 
the eastern angle where the ram has power. It was then queried whether there were any 
special desires on the part of the defunct and the reply was: We greet you, friends o f  earth, 
who are still in the body. Mind C. K. doesn’tpile it on. It was ascertained that the reference 
was to Mr Cornelius Kelleher, manager of Messrs H. J. O’Neill’s popular funeral 
establishment, a personal friend of the defunct, who had been responsible for the carrying 
out of the interment arrangements. Before departing he requested that it should be told to 
his dear son Patsy that the other boot which he had been looking for was at present under 
the commode in the return room and that the pair should be sent to Cullen’s to be soled only 
as the heels were still good. He stated that this had greatly perturbed his peace of mind in 
the other region and earnestly requested that his desire should be made known.
(Joyce, 1986, p. 247).

A origem do efeito cômico é clara: o gênero imitado é já, por si, um tipo de pastiche, um 

gênero híbrido de relato científico (a Society for Psychical Research tinha ambições de trazer o 

paranormal à luz da razão) e de narrativa antiga em tom elevado, que Joyce domina com maestria -  

o que lhe permite criar uma paródia precisa, reforçando o efeito. Isso contrasta com o conteúdo

prosaico das mensagens trocadas: sim, há elevador, telefone, água quente e banheiro na pós-vida e a

bota está debaixo da cômoda. E uma ironia simples, mas executada com perfeição. Joyce era 

claramente muito talentoso em identificar essas dissonâncias de tom e explorá-las, e nisso difere de 

Yeats, que, além de ter sido membro da Ordem, nunca deixou muito espaço para os gêneros mais 

baixos em sua produção literária.

A Aurora Dourada tinha desdém pelo espiritualismo, por motivos que veremos mais adiante, 

mas, no mais, a paródia joyciana acerta bem perto deles também. Parte do que faz com que toda a 

pompa da magia cerimonial possa parecer tão ridícula para nós hoje (além das fantasias baratas de 

temática egípcia) é o fato de que eles não deixavam o menor espaço para o cinismo, a ironia, o



cômico, que caracterizam boa parte do humor moderno. Não há espaço para nada que não seja 

sagrado, puro e elevado: tudo é heroico, tudo gira em torno de se realizar a Grande Obra, receber e 

disseminar a Luz, etc, etc. Diferente do que se via nas práticas mágicas do passado, a Aurora 

Dourada não tinha rituais com propósitos práticos específicos. Eles podem ser utilizados para fins 

práticos (um Ritual Maior do Hexagrama de Júpiter poderia ser utilizado para atrair dinheiro, por 

exemplo, e o formato cerimonial poderia acomodar as práticas salomônicas para conjuração dos 

demônios da Ars Notoria), mas o que se ensinava era um conjunto de ferramentas, que são os seus 

vários rituais, visando facilitar a comunhão com o divino. O lado prático, para objetivos materiais, 

era secundário, quase parasítico. Isso destoa muito da prática dos grimórios antigos que 

efetivamente ofereciam receitas para situações específicas -  às vezes específicas demais, inclusive. 

O Sefer HaRazim, por exemplo, em dado momento lista 12 anjos que podem ser conjurados ao se 

recitar uma fórmula e escrever seus nomes sobre um punhado de enxofre -  e conjurados para quê, 

podemos perguntar? Para acender um forno num dia frio:

These are they who stand on the fifth step. They grasp shield and spear, and brass helmets 
are on their heads, and their garments are coats of mail. To their right and left are (storms) 
as of hailstones. Trembling (accompanies) their running and they stride upon rivers of fire, 
grasping torches, and hurrying to return an answer, and their mouths never silent from 
roaring, and their breath is like flaming fire, and their fire is blazing (so that) the breath of 
their mouths kindles fire, for all their actions concern the treasuries of fire, for from fire 
they emerged and they are stationed in fire.

If you wish to light an oven in the cold, take a lump of sulphur (that weighs) about 
seven shekels and divide it into the number of compartments in the oven. Then upon each 
and every (lump of sulphur) write with a bronze stylus the names of the angels who stand 
upon the fifth step and say:

I  adjure you, angels o f  fire and angels o f  flame, by the King -who is a consuming 
fire, that-you shall stand -with me and kindle the oven -which is in such a place, and it shall 
be that anyone -who approaches it -will be amazed at its heat.
(Morgan, 1983, p. 50, grifos do autor)

Outros rituais incluem procedimentos para causar insônia num inimigo, apagar o fogo de 

uma casa de banho e ganhar corridas de cavalo, todos nesses moldes {ibid., pp. 49, 62, 64). Nesses 

casos, o sentimento de ridículo não provém apenas dos excessos do tom elevado e anacrônico da 

linguagem mágica e cerimonial, mas do contraste entre a magnanimidade das entidades convocadas, 

tal como descritas (nada menos do que os anjos de YHWH, como os que falaram com figuras como 

Abraão e Daniel), e a aparente banalidade do objetivo visado. Ridículo à parte, é evidente que, se os 

autores do Sefer HaRazim sentiram necessidade de incluir esse tipo de material, é porque essas 

coisas à época (entre os séculos IV e VI d.C.) eram importantes para o seu público. Não haveria 

necessidade, porém, para magias de acender forno no que se refere a um público urbano de classe

média ou classe média-alta, como era o caso da Aurora Dourada, em pleno século XIX, cujas

ansiedades eram de natureza notavelmente mais espiritual.



Essa distinção é importante e, inclusive, perdura até hoje, ainda que a terminologia varie. 

Fala-se em “alta” e “baixa” magia -  a alta visando a comunhão com espíritos e desenvolvimento

espiritual, a baixa visando efeitos práticos -  em “magia branca” e “magia negra” (até “magia

cinza”, em alguns casos), “teurgia” e “taumaturgia”, e assim por diante. Citando Jules Bois (1868

1943), Ziegler também comenta essa distinção:

In his 1895 study, Le Satanisme et la magie, Jules Bois comments similarly on the 
aloofness of the Magus. Denied the solace of affiliation, love, and friendship, the Magus, as 
Bois describes him, appears inflexible and inhuman. Unlike his diabolical counterpart, the 
sorcerer or wizard -  rooted in the telluric world of instinct, flesh, and nature -  the Magus 
ascends to a rarefied plane of contemplative impassivity. “When, out of pity, you lower 
your head, heavy with eternal thoughts, toward ephemeral humanity, you cause your doom. 
The cry of desire, the sob of mercy, the gesture of consolation bring your undoing.”

This is the paradox of fin-de-siècle white magic: the need to reconcile the 
flamboyance and exhibitionism of the Magus -  a self-dramatizing personage like Sâr 
Péladan -  with the impenetrable hermeticism of the doctrine he espoused. While 
disseminating knowledge steeped in a history of secrecy, the Magus-author simultaneously 
aimed at concealment and disclosure. Discouraging the profane and proselytizing the elite, 
he accompanied his sibylline messages with coy gestures of explanation, setting himself 
above the world while deigning to address it.
(Ziegler, 2012, p. 77)

Nessa figura do mago, como veremos mais adiante, que revela ao mesmo tempo em que 

esconde, e que se distancia do mundo ao mesmo tempo em que direciona a ele o seu discurso,

enxergamos muito da visão romântica ou pós-romântica do poeta, que cria ou observa “visões

poéticas que precisam ser partilhadas com o restante da humanidade” (Evans, 2004, p. 209). 

Beguin, inclusive, comenta que é possível que haja uma tradição bastante antiga ao qual esse lugar- 

comum aponta:

Auguste Viatte had formerly shown, in his important book on Les Sources occultes du 
Romantisme, that the claims put forward by German poets around 1800 and by French 
poets around 1830 had a common origin in Martinism and the other underground churches 
of the eighteenth century: the notion of the poet-magus, the poet redeemer of the universe, 
the dream of a Golden Age restored through the poetic Word, the heralding of a new 
religious age of mankind, all the major themes of European Romanticism slowly came into 
being among the circles of Bavarian, Alsatian or Lyonese initiates, from whom we may 
trace also the majority of nineteenth-century social utopias (those of the socialist prophets 
no less than the adverse theses of de Maistre’s followers). But other researches have 
clarified the altogether similar situation in the 16th century: since the appearance of the 
thesis by Albert-Marie Schmidt on La Poésie scientifique, we know that the philosophical 
hymns of Ronsard are far from being rhetorical exercises and that, starting with Maurice 
Scève and Pontus de Thyard, almost all of the Renaissance poets indulged in speculations 
on numbers and alchemical beliefs.
(Beguin, 1949, p. 15)

Essas noções (tanto a distinção entre feiticeiros e magos quanto a semelhança entre magos e 

poetas) não são recentes, portanto, mas, como muito da magia do século XIX, retomam conceitos 

renascentistas que remontam a Ficino e seus estudos e tradução latina do Corpus Hermético: de um



lado há os “magos brancos”, que aproximam as pessoas de Deus, segundo os preceitos do 

sapientíssimo Hermes Trismegisto; do outro, os necromantes do medievo que realizam paródias 

demoníacas de milagres sagrados (Jones, 2013, p. 25).

Existe um grimório, porém, que se desviou dessa tradição de “feiticeiros diabólicos” e 

ajudou a forjar a imagem do mago que “desencoraja os profanos e proselitiza a elite” que Ziegler 

comenta: o chamado Livro do Mago Abramelin, atribuído a um tal Abraham de Worms, que é o 

narrador da obra. Abraham é provavelmente uma figura fictícia, e o grimório já foi atribuído a 

nomes mais reais como o rabi Yaakov Moelin, do século XIV, mas essa atribuição também é dúbia. 

Diferente de outros grimórios que são meros manuais ou livros de receita, o Abramelin tem um 

certo floreio literário, apresentando uma narrativa coesa, em primeira pessoa, na voz de Abraham, 

que conta para seu filho Lamech, que funciona como um interlocutor mudo, sua viagem ao Egito 

(aonde mais?), na qual Abraham conheceu o epônimo mago Abramelin, que vivia como um eremita 

no deserto e é responsável por ensinar-lhe o seu sistema mágico. Finda essa parte narrativa, tudo 

que Abraham aprendeu com Abramelin, por sua vez, ele repassa a Lamech, com quem o leitor, 

como aspirante à prática mágica, deve se identificar.

O cerne do Abramelin gira em torno de um procedimento, que ficou conhecido no mundo 

anglófono como “the Abramelin operation”, ao término do qual seria possível entrar em contato 

com uma entidade chamada de Sagrado Anjo Guardião (Holy Guardian Angel), que não é bem o 

folclórico anjo da guarda da cultura católica popular, mas uma entidade mais ou menos equivalente 

ao que os gregos chamavam de dáimon pessoal ou augoeides. Para o praticante de magia, esse 

processo seria crucial para marcar a sua transição para a maturidade, porque ele seria acompanhado 

do desenvolvimento pleno do seu potencial mágico. O livro tem ainda umas receitas, como nos 

outros grimórios, para se obterem resultados práticos através de quadrados mágicos, mas essas 

receitas são secundárias e, em todo caso, só podem ser realizadas após a operação. Talvez por isso, 

por esse enfoque dado a um tipo de comunhão e desenvolvimento espiritual com o divino que 

antecederiam o trabalho prático, esse livro tenha despertado a atenção de S.L. Mathers, fundador da 

Aurora Dourada. Mathers era também tradutor, ainda que de talento questionável, e somou o 

Abramelin à série de livros que ele mesmo traduziu para o inglês -  que inclui ainda a Kabbala 

Denudata, de Rosenroth, e os grimórios Clavicula Salomonis, Lemegeton e o Armadel. Por conta 

dessa publicação, esse tipo de contato com o Anjo Guardião proposto por Abramelin viria a se 

tomar um dos principais focos da prática mágica dos membros da Ordem e até mesmo do próprio 

Aleister Crowley, pupilo e mais tarde rival de Mathers. Como comenta Lon Milo Duquette, 

ocultista contemporâneo e bispo thelêmico:



While contemporary grimoires sent would-be Magicians on endless scavenger hunts 
(tracking down bats’ blood, eye of newt, etc.), in order to summon the power to bewitch the 
neighbor’s cow or repel the evil eye, Abra-Melin introduces a novel idea. In order to receive 
real magical power, the Magician must first actually become an individual of superior 
spiritual integrity. To exercise god-like powers, one must be god-like. Pious affirmations, 
and the parroting of precomposed magical incantations are useless unless the Magician be 
truly a holy person. This simple yet profound theory was a radical departure from the 
primitive techniques of medieval European Magick, and elevated the art to a level 
comparable to the yogic sciences of the East.

The Book o f the Sacred Magic o f Abra-Melin, the Mage postulates that every 
individual has a Holy Guardian Angel; a spiritual Being unique to each of us. This Being, 
whose true nature can only be adaquately explained by itself, is more than a projection of 
our perfected Self. Indeed, until we have united with this being, we do not even possess the 
“equipment” necessary to comprehend its nature.
(Duquette, 1993, p. 134)

O programa em si descrito pelo livro é também digno de nota: ele envolve um período de 

18 meses de retiro espiritual, durante o qual o praticante deve se isolar da sociedade e se dedicar a

jejuns, atividades de purificação e orações diárias, que aumentam em intensidade até o anjo se

manifestar. O próprio Crowley tentou e acabou interrompendo duas vezes o processo, em 1900 e em 

1903, até, segundo o próprio, obter sucesso em 1906. Até hoje essa operação é considerada crucial 

para praticantes de ocultismo, e novas traduções do livro dt  Abramelin vêm sendo publicadas desde 

então, inclusive em português.

Cito livros como o HaRazim e o Abramelin agora não a título de curiosidade, mas para 

ressaltar alguns pontos. Um deles é a dicotomia entre o sagrado e o profano que ressurge com vigor 

na literatura da segunda metade do século XIX, e da qual os espaços delimitados por ordens como a 

Aurora Dourada parecem ser um desdobramento, senão da literatura em si, pelo menos talvez de um 

mesmo sentimento generalizado, que também encontrou forma na literatura.

Um poema como “O Albatroz”, de Baudelaire, deixa isso bastante claro, ao comparar o 

poeta com a ave marinha. Famosamente, é com esses versos que ele se encerra:

Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de 1’archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant 1’empêchent de marcher.
(Baudelaire, 1985,p. 110)

Há uma divisão nítida entre o que é das alturas e o que é inferior, terrestre. O poeta, como o 

albatroz, é uma figura sagrada, adaptada para essas alturas, e por isso parece ridícula e canhestra 

quando anda entre os homens comuns, sendo torturado por eles como o albatroz na mão dos 

marinheiros. Mas há uma dimensão um pouco mais profunda, que se evidencia quando o poema é 

visto à luz da doutrina das correspondências de Swedenborg e da sua influência sobre os poetas 

românticos e simbolistas, como comenta Anna Balakian:



Quando Seraphita [personagem de Balzac, no romance místico A Recherche de l ’Absolut] 
diz: “Acreditem-me, os milagres estão em nós e não fora de nós”, é mais uma vez em 
referência ao conhecimento que a mente humana pode se esforçar para conseguir na relação 
entre o mundo exterior e o divino. É neste sentido que se diz que os números têm 
significados, e a menor flor representa um pensamento. Assinalemos de novo que o 
pensamento é mais importante do que a flor, e a apreciação da sensação terrestre é apenas 
significativa na medida em que ilumina a compreensão do divino. Esse é o significado das 
“correspondências” segundo a visão romântica, e, como veremos, está a uma grande 
distância da compreensão que os simbolistas tinham da mesma palavra e seus exemplos.

Qual deve ser a atitude do homem que encara a criação sob este prisma? Uma 
atitude de afastamento do mundo, de exílio. E se o poeta é, de todos os homens, o mais 
capaz de perceber as correspondências, deve ser pelo mesmo motivo o mais afastado do 
mundo, o mais desajeitado no desempenho de atividades puramente humanas. A imagem 
mais pertinente da expressão desse status é o poema verdadeiramente romântico de 
Baudelaire intitulado “L’Albatros”, em que o pássaro é visto a voar no céu com graça 
esquisita106 e senso de compatibilidade, mas perde sua naturalidade e afinidades com o meio 
que o rodeia, quando trazido para a terra pela flecha do caçador. O pássaro é inoportuno no 
chão, a saber, sobre a terra; ele que era tão livre e feliz no ar, isto é, no céu.
(Balakian, 1985, p. 22)

Os membros da Aurora Dourada, no geral, não eram poetas -  a exceção era Yeats. Crowley, 

apesar de ter escrito poesia, nunca produziu uma obra de destaque em verso, talvez pelos problemas 

que já discutimos -  mas também foram sensíveis a esse problema. Essa associação surge, como 

comenta Ziegler, na obra de figuras como o romancista Joséphin Péladan (1858-1918), para quem 

tanto ocultistas quanto poetas, mas também visionários, compositores, artesãos e até mesmo 

sacerdotes, após a obsolescência da aristocracia real como classe social, e após o fracasso da 

burguesia em oferecer algum tipo de valor para além do material, se viam numa posição de 

superioridade derivada do gênio (Ziegler, 2012, pp. 74-5). Ainda em se tratando de Baudelaire, 

essas palavras nos lembram também a visão do poeta sobre o dandismo, que, como se diz na crítica 

baudelairiana, era um tipo de “aristocracia do espírito”. Continua Ziegler, então: “In place of an 

aristocracy of birth, they proclaimed an aristocracy of enlightenment. And in place of magic as a 

practice of initiatic exclusionism, they affirmed the superiority of the wisdom they acknowledged 

must be shared with the people they once despised”.

Como a obra de Baudelaire deixa claro, o poeta também tinha algum interesse no tema107, 

apesar de, até onde temos notícia, nunca ter se envolvido mais a fundo em práticas mágicas. O 

ponto, no entanto, em que o dândi e o mago divergem é que, como personagens, ambos visam 

direções opostas: o dândi é um tipo de figura trágica, na medida em que a modernidade permite o 

trágico, porque só pode existir num contexto em que a sua própria existência se vê sob ameaça, e só 

lhe cabe aceitar, portanto, seu destino funesto, e esperar que disso emerja a dignidade trágica dos

106 Quase certeza de que esse “esquisita”, porém, é um erro de tradução da edição brasileira.
107 O título dado a Satã de “Trismegisto” no poema “Ao leitor” (v. 9) é uma clara alusão a Hermes Trismegisto e

observa-se, nesse mesmo poema, toda uma estrofe (w. 9-12) plasmada de termos alquímicos, como aponta seu
tradutor Ivan Junqueira, e que podem ser observados também em outros poemas, como “Alquimia da dor”, o
terceiro “Spleen” e “O relógio” (Baudelaire, 1985, p. 576).



heróis clássicos: “Yet in the very excess of his suffering lies man’s claim to dignity. Powerless and 

broken, a blind beggar hounded out of a city, he assumes a new grandeur. Man in ennobled by the 

vengeful spite or injustice of the gods” (Steiner, 1961, p. 9). Já o mago, como representante de um 

nexo entre céu e terra, tem diante de si a missão heróica de trazer essa luz aos outros, um objetivo 

que, claro, é quixotesco e, para os observadores externos, faz dele uma figura mais cômica do que 

trágica (especialmente quando você inclui as túnicas e varinhas mágicas).

Esses homens e mulheres do XIX tinham diante de si um dilema que é distintamente um 

problema da classe média, de poder contar com algum grau de conforto material, a ponto de sua 

subsistência não ser a principal preocupação de suas vidas -  o que, se fosse o caso, poderia suscitar 

um maior engajamento social pela via do político -, mas sem encontrar satisfação na vida burguesa 

tão bem caricaturada pela figura do Monsieur Prudhomme, personagem criado por Henry Monnier 

para sua peça Scènes populaires, dessinées à laplume (1830) e que depois se torna popular em todo 

o século XIX. Verlaine, inclusive, chega a fazer um poema satírico sobre ele, chamado “Monsieur 

Prud’homme”, publicado pela primeira vez em 1866 em Poèmes Saturniens:

Il est grave, il est maire et père de famille,
Son faux-col engloutit son oreille, ses yeux
Dans un rêve sans fin flottent insoucieux
Et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille

Que lui fait l ’astre d’or, que lui fait la charmille 
Où l ’oiseau chante à l’ombre et que lui font les cieux 
Et les prés verts et les gazons silencieux.
Monsieur Prud’Homme songe à marier sa fille,

Avec Monsieur Machin, unjeune homme cossu,
Il estjuste milieu, botaniste et pansu
Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles,

Ces fainéants barbus mal peignés, il les a
Plus en horreur que son étemel coryza
Et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles.
(Verlaine, 1996, p. 65)

A imagem é vívida: o homem que é o “prefeito e pai de família”, a quem nada de belo 

importa, nem o Sol (“astro dourado”), nem as árvores, nem o pássaro que canta à sombra, nem a 

relva. Aos poetas, igualmente, que celebram o belo pelo belo, esses “fazedores de versos”, “inúteis” 

e “pilantras”, Prud’homme tem horror. Numa imagem que nos atinge pelo seu contraste 

mesquinhamente doméstico, a primavera brilha para ele apenas em suas pantufas (talvez como 

estampas floridas?), num verso que se repete, com uma pequena variação, martelando o tédio de sua 

vida. Seu único interesse é prático: ele quer casar sua filha com Monsieur Machin, outro homem de

bem, como ele, bem de vida, botânico e pançudo. Essa vida marcada pela banalidade, pela



preocupação com o comércio e os casamentos, para figuras como o próprio Verlaine, é capaz de 

produzir apenas o tédio, inimigo mortal do poeta finissecular.

Isso enfim nos leva à nossa outra questão, que é a do isolamento. Se temos o sagrado de um 

lado, com sonhos de transcendência e a comunhão inefável com o divino, e temos o banal do outro, 

com todos os problemas mundanos da vida cotidiana, uma aspiração ao sagrado só pode ser 

concretizada se o aspirante evitar tudo que possa atrapalhá-lo em seu caminho -  o que, nesse caso, 

significa o convívio em sociedade. Toda uma pesquisa comparativa poderia ser feita sobre o 

fenômeno do personagem que se isola da sociedade nessas décadas finais do século XIX, tal como 

ele aparece no Abramelin (1897, na tradução de Mathers), onde esse isolamento é crucial para se 

obter o contato com o Anjo Guardião; em Assim Falou Zaratustra (1883, 1885), de Nietzsche, que 

começa justamente com o eremita que é seu protagonista epônimo descendo a montanha e 

retomando ao contato humano; e em As Avessas (1884), de J. K. Huysmans, onde o dândi que é o 

herói do romance se isola do mundo para cultivar o seu esteticismo e acaba enlouquecendo. Um 

elemento recorrente nas três obras é um desdém pela multidão, pelo “populacho”, que, apesar de 

surgir no discurso de três figuras muito distintas, demonstra certa dimensão espiritual -  e é o  que 

acaba alimentando a necessidade de isolar-se.

Começamos citando o Abramelin, na tradução inglesa:

This is why Abraham, Jacob, Moses, David, Elijah, Christ, John, Abramelin, and ali wise 
men took themselves to the hermitages and the desert and lived a solitary life until they 
acquired the wisdom.

Where there are people, there is trouble and sin. This insults the spirits of God, 
who stays away, and so the doors to wisdom remain closed. So, as far as possible, flee from 
ali company and seek solitude until God has given you his blessings.
(Dehn, 2006, p. 92)

Note-se como, para ele, trata-se de uma necessidade de se aproximar de Deus -  que é todo o 

objetivo da empreitada da operação para obter contato com o anjo, sendo o anjo um intermediário 

com Deus -, o que só pode ser feito em isolamento, porque onde há gente, “há perturbação e 

pecado”. Essa preocupação com a pureza é tradicionalmentejudaica, e se alinha com a história de 

fundo do livro.

Nietzsche, com seu Zaratustra, articula seu argumento de uma forma diferente. Segundo 

Deleuze (2001, pp. 65-9), o conceito do livro gira em torno da noção do niilismo latente a toda a 

metafísica ocidental que já produzia um profundo mal estar no mundo europeu do XIX, e a obra, 

assim, se preocupa com como seria possível ir além dele. O que é surpreendente é que Nietzsche 

tenha localizado a raiz dessa noção não em Sócrates, por exemplo (frequentemente condenado pelo 

filósofo por esse motivo, ao lado de Cristo), mas na figura de Zaratustra, o profeta fundador do 

zoroastrismo, religião que tinha uma concepção dualista do mundo, com um deus criador travando



um combate contra o espírito maligno que perverte a sua criação. É evidente que Nietzsche 

representa Zaratustra de forma bastante livre, sem se ater a qualquer preocupação de 

verossimilhança com as origens afegãs do profeta ou com a sua doutrina, sobre a qual, em todo 

caso, muito pouco se sabia à época de Nietzsche. Na lógica do filósofo, então, porque é Zaratustra o 

primeiro a conceber o que para ele é a raiz do niilismo, ele é também a primeira pessoa a reconhecê- 

lo como problema e a refletir sobre o modo de superá-lo, postulando uma visão imanente da vida 

para combater seu conceito transcendental.

No tocante ao que Zaratustra pensa sobre o nosso assunto, apesar de não ter qualquer

preocupação com santidade -  ele retoma, afinal, o lema mais lugar-comum da obra nietzschiana,

que é o “Deus está morto” proclamado em A Gaia Ciência -  ele também tem palavras nada suaves 

reservadas à multidão:

Foge, meu amigo, para o teu isolamento! Vejo-o aturdido pelo barulho dos grandes homens 
e atormentado pelo aguilhão dos pequenos.

Os penedos e as florestas saberão calar-se, gravemente, na sua companhia.
Assemelha-se de novo à sua árvore querida, a árvore de ampla ramagem, que 

escuta silenciosa, suspensa sobre o mar.
Onde cessa a solidão começa a praça pública; e onde começa a praça pública 

começa também o ruído dos grandes atores e o zumbido das moscas venenosas. (...)
O mundo gira em tomo dos inventores de novos valores -  gira com um movimento 

invisível. Mas, em tomo dos comediantes, gravita a multidão e a glória; e diz-se que “assim 
vai o mundo”. (...)

A praça pública está cheia de palhaços solenes e a multidão vangloria-se dos seus 
grandes homens; saúda neles os senhores do momento. (...)

Tudo que é grande foge da praça pública e da fama; é longe da praça e da fama que 
sempre viveram os inventores de novos valores.

Foge, meu amigo; refugie-se na sua solidão! Vejo-o atormentado pelas moscas 
venenosas. Refugie-se onde sopra umvento rijo e forte!

Refugie-se na sua solidão! Viveu muito perto dos pequenos e dos miseráveis! Foge 
da sua vingança invisível! A seu respeito só tem um sentimento, o rancor.

Não levante a mais a mão contra eles! São inumeráveis; o seu destino não é ser 
enxota-moscas.
(Nietzsche, 2005, pp. 47-8, tradução de Heloisa da Graça Burati)

E esse sentimento nietzschiano encontra um semelhante em Des Esseintes, que, por sua vez, 

reflete uma opinião já expressa pelo eu-lírico de Baudelaire nos seus poemas em prosa, em 

particular “O cão e o frasco”, no qual o povo é comparado a um cão que rejeita os mais finos 

perfumes, porque prefere excremento. Baudelaire, evidentemente, é uma presença constante em As 

Avessas108.

Diz o narrador do romance:

Seu desprezo pela humanidade aumentou; compreendeu enfim que o mundo se compõe, na 
maior parte, de sacripantas e imbecis. Decididamente, não tinha nenhuma esperança de 
descobrir em outrem as mesmas aspirações e os mesmos rancores, nenhuma esperança de

108 Três poemas de Baudelaire são utilizados para decorar a casa de Des Esseintes: “A morte dos amantes”, “O 
inimigo” e “Anywhere out of the world” (Huysmans, 1987, p. 48).



acasalar-se com uma inteligência que se comprazesse, como a sua, numa estudiosa 
decrepitude; nenhuma esperança de associar-se a um espírito penetrante e torneado como o 
seu, de um escritor ou de um letrado.

Desalentado, indisposto, indignado com a insignificância das idéias trocadas ou 
recebidas, ele se convertia numa dessas pessoas de que fala Nicole, pessoas que em toda 
parte estão afligidas; ele chegava a esfolar constantemente a própria epiderme, e aturar as 
balelas patrióticas e sociais divulgadas todas as manhãs pelos jornais, a exagerar o alcance 
dos favores com que um público todo-poderoso recebe sempre as obras escritas sem idéias 
e sem estilo, não obstante isso.

A essa altura, já  sonhava com uma refinada tebaida, num deserto confortável, com 
uma arcada imóvel e tépida onde ele se refugiaria, longe do incessante dilúvio da parvoíce
humana. (...)

Suas idéias de afastar-se para longe do mundo, de fechar-se num retiro, de abafar 
(como se faz para certos doentes cobrindo a rua de palha) o alarido rolante da vida 
inflexível, se revigoraram.
(Huysmans, 1987, pp. 36-8, tradução de José Paulo Paes)

Huysmans, que chega ao As Avessas a partir de uma carreira anterior no naturalismo à moda

de Zola (mas que já começava a demonstrar alguma inquietação em A vau-l’eau, seu último

romance como parte dessa escola), viria a tratar do tema do oculto propriamente em Là-Bas (1891), 

que tematiza o satanismo -  real, teístico, não meramente literário como em Byron e Baudelaire -  na 

França contemporânea. Là-Bas forma com os romances seguintes, En Route (1895), Le Cathédrale 

(1898) e L ’Oblat (1903), uma tetralogia que é vagamente autobiográfica, na medida em que

acompanha o protagonista Durtal em suas investigações sobre seitas satânicas, que, no entanto,

culminam na sua conversão ao catolicismo, o que reflete o processo pelo qual passou o próprio 

Huysmans. Há dúvidas sobre se a missa negra que Huysmans descreve no clímax de Là-Bas reflete 

também alguma experiência real do autor com missas negras, mas a presença de certos personagens 

no romance, como o Dr. Johannès, um praticante de magia branca, sem dúvida deriva de 

personagens reais -  nesse caso, o infame Abbé Boullan, um padre que caiu em desgraça após virem 

à tona certas acusações de práticas (reais ou imaginárias) que teriam ocorrido numa comunidade 

que ele fundou com uma freira, a irmã Adèle, com quem, segundo rumores, teria se envolvido 

sexualmente. Não convém comentar mais a biografia dessa figura, por mais interessante que seja, 

mas é relevante destacar que 1) Boullan entendia de magia e estava aparentemente travando uma 

guerra mágica com o poeta Stanilas de Guaita (que, por sua vez tinha laços com o já mencionado 

Péladan); e 2) Huysmans se correspondeu com Boullan, tratando, nessas cartas, de assuntos como a 

magia e a presença do satanismo na França moderna (Mclntosh, 2011, pp. 179-186).

Apesar do que poderia dar a impressão, à primeira vista de ser mera bizarrice e 

sensacionalismo barato109, a publicação de um romance como Là-Bas é um desenvolvimento que 

parece natural para quem o observa a partir do contexto não apenas da bibliografia de Huysmans, 

mas dentro do contexto desta nossa análise e do meio social em que o autor circulava, no qual

109 No contexto de hoje, é difícil não pensar na febre do pânico de “seitas satânicas” imaginárias que teriam 
supostamente cometido diversos sacrifícios de crianças nos EUA nos anos 1980.



vemos nomes como osjá mencionados Péladan, de Guaita, Jules Bois (que também teve problemas 

com de Guaita e o desafiou, inclusive, a um duelo, não de magia, mas de pistolas) e Boullan, aos 

quais somamos ainda o de Eliphas Lévi, o mais importante autor sobre ocultismo do século, e seu 

discípulo Papus, que continuou o trabalho de refinamento das ideias, altamente sincréticas, sobre 

religião (sobretudo cristã, judaica e “oriental”, como os oitocentistas a concebiam), Cabala, 

alquimia, hermetismo e Tarô condensadas pela obra de Lévi (Ziegler, 2012, p. 82, Farley, 2009, p. 

120). Mas essa guinada ao ocultojá se insinuava quando Huysmans publicou As Avessas:

A Rebours was one of those books that capture a widespread mood among a whole 
generation, and it pointed the way for those who felt that they had something in common 
with its hedonistic hero, as Huysmans himself must have done. If a Des Esseintes, with all 
the resources at his disposal, failed to find a lasting remedy for boredom, it seemed that for 
anyone with a similar turn of mind the way led only to suicidal despair. Yet there was 
another way, as Huysmans realised, for in a conversation with his friend Gustave Guiches 
in 1887, after expressing his despair in life, work and women, he is reported to have said:

‘Perhaps there’s still occultism. I don’t mean spiritualism, of course-the cheap 
swindlers with their shady tricks, the mediums with their buffoonery, and the doddering old 
ladies with their table-turning antics. No, I mean genuine occultism-not above but beneath 
or beside or beyond reality! Failing the faith of the Primitive or the first communicant,
which I should dearly love to possess, there’s a mystery there which appeals to me. I might
even say that it haunts me...’
(McIntosh, 2011, pp. 177-8)

“Talvez ainda haja o ocultismo” -  Huysmans, como os membros da Aurora Dourada, 

distingue ocultismo de espiritualismo, porque, apesar de as duas coisas parecerem a mesma, o 

espiritualismo se refere às “mesas brancas” (séances) que eram populares no século XIX e que, 

apesar de hoje estarem associadas de modo mais específico à doutrina do espiritismo de Allan 

Kardec, eram praticadas por uma vasta parcela da população de todas as vertentes religiosas, tanto 

na França quanto na Inglaterra. Os ocultistas do XIX, porém, procuravam se desvencilhar dos 

médiuns que recebiam espíritos (geralmente espíritos dos mortos), que eles viam com desdém110.

Por fim, uma outra obra francesa digna de menção aqui, publicada também nesse mesmo 

período, é a peça Axêl (1890), de Villiers de FIsle-Adam. Uma obra que parece representar a

culminação não só de toda a produção do autor (à qual ele dedicou 20 anos de sua vida, e que saiu

numa publicação póstuma e aparentemente inacabada, ainda que não pareça), mas também de todo 

o espírito da época, Axêl gira em tomo do seu personagem epônimo, o conde Axèl de Auersperg.

Axèl é um jovem herói byroniano, nobre e idealizado, que vive isolado da sociedade num 

castelo “meio wagneriano, meio gótico romântico”, como define Wilson, no coração da Floresta 

Negra, onde se dedica ao estudo de alquimia e filosofia hermética com seu mentor, o mestre Janus.

110 Parte do motivo para esse desdém tem a ver com questões de controle. Os ocultistas tendem a enfatizar o 
autocontrole do adepto em sua jornada de aperfeiçoamento pessoal -  por isso, a prática do médium de entregar por 
completo o controle do próprio corpo a um espírito (muitas vezes sem saber a sua procedência) lhes parecia 
particularmente indesejável.



O principal acontecimento da peça é a descoberta de um tesouro, de origem alemã, escondido 

décadas antes na cripta do castelo111, que desperta as atenções de seu primo, o Comendador Kaspar. 

Ao mesmo tempo, uma jovem órfã, de nome Sara Maupers, após ter tido contato com um livro 

escrito pela única outra pessoa que sabia do tesouro do castelo, a esposa do falecido Conde Axèl, se 

recusa a assumir o véu e escapa do convento onde havia sido criada, fugindo ao render o arcediago 

com um machado. Kaspar logo encontra o tesouro do castelo de Axèl, mas Axèl o confronta e o 

mata em duelo. Pouco depois, Sara chega ao castelo também, e há um novo confronto quando ela 

desce à cripta na calada da noite para encontrar o tal tesouro. Apesar de ela de início atirar contra 

Axèl, os dois acabam se apaixonando perdidamente (com perdão do trocadilho) logo depois, como 

se lê na rubrica: “pela primeira vez, esses dois espíritos castos e altivos encontram um objeto digno 

de sua paixão”. Os dois fazem planos do que poderão fazer com todo aquele ouro e joias, todo o 

luxo, todos os lugares aos quais poderiam viajar... planos que descartam de pronto, porém, porque a 

realidade não poderia jamais dar conta da expectativa criada pela imaginação112. Diante desse 

problema, o casal conclui que há apenas uma única coisa a ser feita: cometer suicídio tomando 

veneno enquanto raia a alvorada. E assim termina a peça.

Além da sua conclusão bombástica, o duelo entre Kaspar e Axèl é outro ponto alto da obra. 

Homem vulgar, mundano e desagradável, Kaspar pretende tomar o tesouro para si e fazer bom uso 

dele. O desdém de Axèl pelo estilo de vida burguês de seu primo é palpável no diálogo final entre 

os dois, antes de Kaspar ser morto, e pode ser visto como uma incorporação do sentimento 

generalizado dos poetas do período. Diz Axèl:

Tu, que decretas tão facilmente a “demência” de outro, que provas de bom senso nos deu! 
Tu me exortavas a “fazer fortuna”, oferecendo-te como exemplo a ser seguido: ora, no 
instante seguinte, me confessas tua ruína!... Antes de tanta pretensão, que tal começares por 
curar teu entendimento de uma pretensa sabedoria que só te soube conduzir a tais 
resultados?

Mas não; estimas-te um espírito impregnado de “experiência”, clarividente e forte, 
não é? e pensas poder sempre medir, vitoriosamente, com um sarcasmo, o esforço das 
concepções que te são inacessíveis, as ciências que te são interditas, as discussões que, por 
sua beleza serena e severa, só podem te parecer estéreis, te deixam infinitamente entediado. 
Ou seja, na defensiva.

Entretanto, por quais tão vantajosos assuntos de conversação substituis, tão 
freqüentemente, o interesse que essas coisas, talvez, comportem? Pelo grave exame dos 
temperos de um molho ou pelos cânticos sobre o sabor de um patê! Realmente, por 
insignificante que possa ser, em tua opinião, o objeto de meus estudos favoritos, não se vê o 
que eu pude tanto, esta noite, ganhar em troca escutando-te!
(1’Isle-Adam, 2005, pp. 109-110, tradução de Sandra Stroparo)

111 O que é um possível reflexo biográfico: o pai de Villiers gastou todo o dinheiro da família procurando o tesouro 
perdido dos Cavaleiros de Malta que teria sido enterrado pelos seus antepassados.

112 Um lugar-comum típico do simbolismo, que se observa também, em Huysmans, quando Des Esseintes planeja uma 
viagem a Londres, mas chega até a estação e decide não ir, porque a realidade jamais dará conta de suas 
expectativas. O poema “Anywhere out of the world”, de Baudelaire que adorna a casa de Des Esseintes é outro 
exemplo desse sentimento.



E assim prossegue Axèl. Os dois trocam injúrias ao longo de várias páginas, conforme 

Kaspar tenta persuadi-lo do valor de se fazer usos mundanos do tesouro, bem como dos riscos que 

ele correrá quando o governo alemão decidir vir buscá-lo, o que Axèl refuta, ressaltando a 

inexpugnabilidade do castelo em meio ao território hostil da floresta que nenhum exército 

conhecerá tão bem quanto ele.

Axèl também tem coisas a dizer sobre o próprio modo como Kaspar emprega a linguagem:

Por exemplo, é muito concebível que vós prefirais o Ouro (devesse ele ser apenas fictício) a 
todos os silêncios, já  que o Silêncio não representa nada para vós, nada mais que um 
bocejo. Na verdade, essa palavra, vazia quando vós usurpais o direito de pronunciá-la, não 
tem (ainda que com as mesmas sílabas) a sombra de um parentesco com aquela que eu 
proferi há pouco. É em vão que tentais confundi-las em um mesmo valor... (Sorrindo) ato 
de falsário e de papagaio.
(ibid., p. 123)

“Ato de falsário e de papagaio” : é a isso que se reduzem as palavras sagradas como 

“Silêncio” na boca de um homem vulgar como Kaspar e todos a quem ele representa. Sua 

ignorância das coisas mais nobres do que o “sabor de um patê” ou os deleites do “adultério”, como 

põe Axèl, esvazia suas palavras de sentido.

Como aponta Wilson (1996, p. 264), Axèl tinha já um predecessor literário na figura de Des 

Esseintes, mas Villiers vai um pouco mais longe na dimensão esotérica -  em primeiro lugar, porque 

a sociedade dos Rosacruz tem um papel importante na peça: o próprio Axèl tem laços com a 

organização e conta com um guru, o mestre Janus, que procura iniciá-lo nos mistérios mais secretos 

da ordem. A cerimônia se passa no terceiro ato, intitulado “O mundo oculto”, que serve de 

contraponto para o primeiro, “O mundo religioso”, que tem a heroína da peça e seu par romântico 

como foco. Axèl, no entanto, discorda do “Talvez ainda haja o ocultismo” de Huysmans: nem isso 

lhe resta. Assim, num gesto de recusa que espelha o de Sara (que também tem laços com os 

Rosacruz), quando Janus lhe pergunta se ele aceita “a Luz, a Esperança e a Vida”, ele responde que 

não. Tendo Axèl rejeitado tanto o mundo prático de Kaspar (e, por consequência, também do M. 

Prudhomme e todos os burgueses), quanto o mundo oculto de Janus (e, com isso, de Lévi, Crowley, 

etc.), Villiers prepara o terreno para o desfecho da peça, em que os mundos imaginários de Axèl e 

de Sara se cruzam e a peça chega ao seu ápice, restando-lhes, por fim, rejeitar a própria vida numa 

cena que lembra o famoso Liebestod da ária “Mild und leise” em Tristão e Isolda -  sendo Wagner 

um compositor que Villiers muito admirava. O amor insuportavelmente intenso que jamais será 

consumado encontra a sua realização de forma transcendental através da morte.

Dentro dessa linha de pensamento, a lógica do argumento que queremos propor aqui é a 

seguinte, portanto: 1) que havia uma noção de um cotidiano burguês do século XIX, visto como 

insuficiente para as aspirações espirituais -  este, acredito, é um ponto pacífico. Trata-se do



cotidiano do mundo venal, utilitário, dos negócios, da família, da religião sem devoção, como mero 

costume social, e das pequenas hipocrisias da vida em sociedade nos grandes centros urbanos que 

começam a surgir em lugares como Londres e Paris. A partir disso, há 2) uma distinção entre essa 

realidade banal e uma realidade superior, que é a realidade do espírito à qual o indivíduo pode 

ascender (iniciado numa Ordem, por exemplo, praticando magia e realizando exercícios místicos, 

etc.). Nada disso é necessariamente novo: esse, afinal, é o funcionamento dos cultos de mistério 

desde a época dos mistérios de Elêusis. Porém, 3) a novidade repousa na intensidade com a qual 

essa experiência é vivenciada, cuja relevância não se pode menosprezar. De fato, isso é sentido de 

uma forma tão avassaladora que há uma mudança de postura da parte do artista no espaço de uma 

ou duas gerações, como comenta Wilson:

One of the principal causes, of course, for this withdrawal of the fin de siècle poets from the 
general life of their time, was the fact that in the utilitarian society which had been 
produced by the industrial revolution and the rise of the middle class, the poet seemed to 
have no place. For Gautier’s generation, the bourgeois had already become the enemy; but 
one took a lively satisfaction in fighting him. By the end of the century, however, the 
bourgeois ’s world was going so strong that, from the point of view of the poet, it had come 
to seem hopeless to oppose it.
(Wilson, 1996, p. 268)

O que nos leva a compreender que 4) o abismo entre o banal e o espiritual se toma cada vez 

mais intransponível, de onde deriva 5) um valor de resistência no isolamento em relação a esse 

mundo, criando um espaço privado onde o espírito enojado com a brutalidade do homem médio 

possa tentar preservar algum grau de pureza. O ocultismo (“talvez ainda haja o ocultismo”) e, em 

menor grau, a experiência da conversão fervorosa são, pois, não um retorno à superstição 

campesina -  o que é sempre um motivo de choque por ser praticado principalmente por figuras de 

classe média com alto nível de educação formal, como aponta Asprem (2012, p. 72) -, mas uma 

linha de defesa contra essa mortificação espiritual, e uma das últimas barreiras que separam esse 

típico homem ftnissecular de um dândi extremo como Des Esseintes e Axèl, cuja alma inquieta não 

encontra mais sentido nem mesmo nessa realidade espiritual.

No mais, mesmo que a nossa preocupação seja com o problema da linguagem, o tema do 

isolamento é interessante: por um lado ele pode resolver o problema de uma forma bastante radical. 

Porque não há com quem se comunicar, o ser humano isolado não precisa mais utilizar a 

linguagem. Ele pode se refestelar no Silêncio contemplativo que Villiers faz questão de grafar com 

maiúsculas no discurso de Àxel e que é estranho a Kaspar. Tal parece ser o caso de Des Esseintes, 

apesar de ele ainda utilizar a linguagem para suas leituras, por exemplo, e presumivelmente para de 

vez em quando dar ordens aos seus criados. Em todo caso, a situação dele é a que tem o pior fim.



Para Abramelin e Zaratustra, no entanto, seria mais frutífero pensá-los segundo os termos de 

Charles Taylor:

Consider what we mean by “identity.” It is “who” we are, “where we’re coming from.” As 
such it is the background against which our tastes and desires and opinions and aspirations 
make sense. If some of the things I value most are accessible to me only in relation to the 
person I love, then she becomes internal to my identity.

To some people this might seem a limitation, from which one might aspire to free 
oneself. This is one way of understanding the impulse behind the life of the hermit, or to 
take a case more familiar to our culture, the solitary artist. But from another perspective, we 
might see even this as aspiring to a certain kind of dialogicality. In the case of the hermit, 
the interlocutor is God. In the case of the solitary artist, the work itself is addressed to a 
future audience, perhaps still to be created by the work itself.
(Taylor, 1991, pp. 34-5)

A ideia de Deus (bem como outros espíritos...) como interlocutor se aplica com perfeição 

para o eremita temporário que é o praticante do procedimento de Abramelin. Para Zaratustra, que 

muito fala sozinho (seus interlocutores são seus animais, uma serpente e uma águia), há uma ideia

de um público por vir, como fica claro quando o livro se abre e o observamos enfastiado de seu

isolamento e pronto para descer a montanha.

Que esses temas tenham sido tão largamente explorados pela produção literária e esotérica 

do século XIX aponta para um problema maior: como essa inquietação pairava no ar nesse período.

A relação disso com os problemas de linguagem que viemos explorando e que agora ficaram

temporariamente em segundo plano deverá ficar evidente ao longo da seção seguinte, mas é claro 

que, desde já, destaca-se a emergência de uma percepção de que o estilo de vida profano 

desdenhado pelo poeta e pelo ocultista acaba, em todo caso, “contaminando” a própria linguagem, 

como ocorre com Kaspar; e no isolamento procurado por essas figuras em fuga deste mundo toda 

linguagem visa se aniquilar, por fim, no silêncio e na incomunicabilidade da experiência mística ou 

quase mística -  o que, no entanto, também há de fornecer novas forças para essa linguagem 

purificada.

5. Da linguagem das correspondências à dos alienígenas: um réquiem à sacralidade da língua

Por commum opinião do genero humano, o poeta se 

diz, nascer poeta; elle tem uma maneira de acçaõ 

peculiar: vê os homens e o mundo, como deviam ser, e 

naõ como saõ: he sempre exaltado e elevado, e por 

ésta continua exaltaçaõ apparece, por assim dizer



inspirado. Os poetas que comtemplam objectos desta 

maneira ideal, tem este orgaõ; que he taõbem util aos 

artistas, porém muitas vezes nocivo a homens, que tem 

todos os seus sentimentos exaltados por ésta incessante 

acçaõ da imaginaçaõ. Ha escriptores em proza cuja 

dicçaô he inteiramente poética; porém todo aquelle 

que escreve de maneira socegada, e raciocinando, naõ 

hepoeta.

Abstracto das Demonstraçoens do Curso de Leituras 

do Dr. Spurzheim, sobre o Systema Phisiognomico do 

Dr. Gall, Correio Braziliense (vol. XIV, 1815).

Na seção anterior, nós nos concentramos em tratar do tema dos ecos literários do oculto no 

século XIX, mas o fizemos explorando um espaço social que é principalmente francês, embora a 

Ordem da Aurora Dourada de que falávamos antes era inglesa. De uma perspectiva tanto física 

quanto cultural, no entanto, a extensão do Canal que separa os dois países é mínima:

Increased industrialisation, agricultural productivity and social welfare reforms meant that 
people were increasingly able to engage in more worldly pursuits such as the acquisition of 
wealth and to foster an interest in scientific advancement. In tandem with this fascination 
with materialism came a neglect of the spiritual aspects of existence. Eventually, there was 
a backlash against this cupidity and the intelligentsia embraced superstitious belief and 
occultism. By the time Éliphas Lévi came to London in 1854, England was already 
beginning to show an enthusiasm for spiritualism. Certainly by the 1880s, religious sects 
and spiritual groups were rife in the nation. The occult offered a new philosophy and a new 
faith. Though it tended to attract a lunatic fringe, the core philosophies helped restore 
humankind to the centre of the universe. Many books about occultism became available and 
were in wide circulation including Lévi’s Mysteries o f Magic and Cornelius Agrippa’s 
Occult Philosophy.
(Farley, 2009, p. 121)

Nesse sentido, ambos os países estavam numa certa sintonia no tocante ao pano de fundo 

social em que esse fenômeno emerge, e a obra de Lévi teve um impacto imenso sobre os ocultistas 

vitorianos. Numa dimensão literária, vale a pena destacar também a influência de Baudelaire, 

traduzido por ninguém menos que o próprio Crowley, que publicou os seus Pequenos Poemas em 

Prosa em tradução inglesa em 1913. De novo, por mais que Crowley tenha sido um poeta de dotes 

pouco notáveis -  sendo Fernando Pessoa, que traduziu poemas seus como o “Hino a Pã”, um raro 

exemplo de um poeta mais sério a dar-lhe alguma atenção -, as barreiras que separam o literário do 

esotérico se tomam, na França e igualmente Inglaterra desse período, cada vez mais permeáveis. Ao 

mesmo tempo, ambas as áreas viriam a ser fertilizadas pelas ideias da disciplina ainda em germe da



psicanálise. A exploração da mente humana parece ser um tema dominante do começo do século 

XX.

Alex Owen, em sua análise do impacto do ocultismo inglês na cultura da modernidade, tem 

também algumas coisas a dizer sobre esse meio social. Ela aponta, por exemplo, para a obra de 

Annie Beasant e Charles W. Leadbeater, duas figuras notáveis da Sociedade Teosófica de Mme. 

Blavatsky, que publicaram um volume chamado Thought-Forms, em 1901. O título é auto- 

explicativo: neste livro, os dois autores discutem as “formas” do pensamento, além de cores e 

outros efeitos, no geral, tal como elas surgem “astralmente” para o clarividente. O livro conta com 

uma série de ilustrações que representam essas formas, inclusive algumas bastante sinestésicas que 

“traduzem” os efeitos da música de compositores como Wagner para a forma visual. Composto em 

inglês, Thought-Forms já contava com traduções para o alemão e o francês por volta de 1908 e 

estava sendo lido e comentado na cena parisiense, inclusive por figuras como Wassily Kandinsky 

(Owen, 2004, pp. 229-231). Outros nomes do meio artístico que tinham igualmente elos com o 

ocultismo incluem Piet Mondrian, outro leitor de obras teosóficas, Marcel Duchamp e Max Ernst, 

que tinham interesse pelo simbolismo da alquimia113, além de nomes menos conhecidos como a 

pintora simbolista Ithell Colquhoun. Essas influências são observadas também no desenvolvimento 

do surrealismo. Diz a autora:

The surrealist quest for the “marvelous” in everyday life was caught up with a concept of 
“absolute reality” that was familiar to occultists trained in the schools of Theosophy and 
magic. In particular, the concept of “surreality” drew on notions of a lucid expansive 
consciousness and reconciliation of the dreaming and waking states that were so relevant 
for occultism. Above all, perhaps, in its commitment to the power of the imagination and of 
“psychic activity” in the creation of reality, Surrealism allied itself at once with certain 
aspects of both advanced occultism and psychoanalysis. André Breton specifically named 
both the occult and Freud in his 1924 Manifesto of Surrealism, and it is not hard to see the 
connections. Breton, in a statement with which neither Freud nor the occultists would have 
argued, noted that “[i]f the depths of our mind contain within it strange forces capable of 
augmenting those on the surface, or of waging a victorious battle against them, there is 
every reason to seize them—first to seize them, then, if need be, to submit them to the 
control of our reason.” Never strangers to one another, and different though they were in 
many respects, these three movements—Surrealism, occultism, and psychoanalysis—in 
fact represented different points on a spectrum broadly dedicated to understanding the full 
implications of a transformed human consciousness.
(Owen, 2004, p. 230)

E evidente, no entanto, que não se trata de afirmarmos que a literatura e a arte do final do 

XIX e começo do XX estejam inteiramente subordinadas a homens e mulheres que se reuniam de 

túnica, na surdina, para entoar fórmulas mágicas e encenar liturgias estranhas. O que há são 

aproximações entre as duas coisas, que se alimentam de forma mútua, numa relação que se observa

113 Um dos maiores interessados pela alquimia no século XX foi também, é claro, Cari Jung, que ainda se dedicou à 
astrologia. A esses nomes listados por Owen ainda poderíamos somar a obra de Austin Osman Spare, de que 
trataremos mais adiante.



ainda antes do surgimento desse cenário da arte moderna comentado por Owen. Ainda no século 

XIX, foi Swedenborg, que já mencionamos anteriormente, quem teve a maior influência, de origens 

esotéricas, sobre a literatura.

Emanuel Swedenborg (1688-1772), cientista e visionário sueco, foi uma das figuras mais 

curiosas do século XVIII, tendo praticado não apenas uma mistura -  bastante estranha para nós 

hoje, mas compreensível em contexto -  de ciência e misticismo, após começar a ter visões entre 

1744 e 1745, como também atividades clandestinas de espionagem, tudo isso enquanto transitava 

pelos espaços do misticismo judaico e sociedades maçónicas e rosicrucianas (Schuchard, 2011), no 

que forma uma narrativa digna de um romance de Umberto Eco como O Pêndulo de Foucault. Sua 

maior obra foi & Arcana Caelestia, publicada anonimamente em 12 volumes e financiada por Luís 

XV. Sobre ela, diz Schuchard:

Soon after his November move to Bergstrom’s tavern in Wellclose Square, Swedenborg 
began to write Arcana Caelestia, quae in Scriptura Sacra, seu Verbo Domine sunt, detecta 
(“Celestial Arcana contained in the Holy Scripture of the Lord”). Written in Latin for an 
international readership of the learned, the work was definitely produced for publication, 
though Swedenborg insisted on the absolute anonymity of authorship. As he produced a 
thinly-disguised Christian-Kabbalistic exegesis of the first chapters of Genesis, he also 
revealed a step-by-step process of regeneration that could bring men capable of 
illumination into a new spiritual temple. The steps closely approximated the stages of 
initiation in the Écossais higher degrees, especially those in the “Rite of Seven Degrees,” 
led by the Jacobite engraver Lambert de Lintot in London.
(Schuchard, 2011, p. 456)

William Blake é provavelmente o autor oitocentista que mais explicita a influência 

swedenborguiana, ainda que The Marriage o f Heaven and Hell pinte uma imagem crítica ao 

visionário do século XVIII, visto sob a lente romântica. No poema, Swedenborg aparece como um 

anjo e seus escritos são satirizados: “Now hear a plain fact: Swedenborg has not written one new 

truth. Now hear another: he has written all the old falsehoods”. Porque ele teria conversado com 

anjos, que amam a religião, e não com demônios, que a odeiam, sua obra é apenas uma 

recapitulação, ainda que sublime, de “todas as opiniões superficiais” (Blake, 1988, p. 43). Qualquer 

homem com apenas “talentos mecânicos” poderia, diz Blake, a partir da obra de alquimistas e 

místicos como Paracelso e Boehme, produzir 10.000 volumes de valor igual aos de Swedenborg -  

um número que se tornaria infinito, porém, se esse homem se baseasse, em vez disso, na obra de 

Shakespeare e Dante -  um louvor das capacidades criativas do ser humano que é típico da produção 

blakiana114. Em todo caso, há um aspecto em que a influência de Swedenborg sobre Blake foi mais

114 Diz Blake em “All Religions are One” : “The Religions of all Nations are derived from each Nations different 
reception of the Poetic Genius which is every where call’d the Spirit of Prophecy” (Blake, 1988, p. 1). Trataremos 
melhor disso mais adiante, no capítulo seguinte.



direta, porém também mais polêmica e menos literária: em suas explorações do potencial extático 

da atividade sexual, em situações orgíacas, para receber revelações visionárias115.

Para a maioria dos outros autores do XIX a influência swedenborguiana foi um pouco mais 

ortodoxa, no entanto, ainda que inevitavelmente a sua doutrina, por virtude das inúmeras traduções 

e reinterpretações, tenha assumido também inúmeras formas e variações. Balakian (1985) cita

Blake, em concordância com o poeta, ao comentar que o que Swedenborg fez foi não propor uma

doutrina original, mas sintetizar num sistema coeso, e de forma concisa, uma variedade de ideias

cabalísticas e herméticas de longa data. Uma das principais noções dessa doutrina é a das

correspondências, mais conhecida por inspirar o poema de Baudelaire que carrega este título.

Seguindo o conceito bíblico de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus,
Swedenborg chegou à conclusão de que o que é espírito no homem já  existe em sua forma 
natural, mas precisa de uma redefinição em termos da existência após a vida. A prova da 
existência anterior e posterior jazia no interior da consciência das sensações espirituais, 
distinta das percepções sensuais: toda visão física e natural tinha sua penumbra de 
reconhecimento espiritual. Este reconhecimento fora, pensava-se, mais agudo no homem 
primitivo; a significação espiritual do físico fora claramente explicada através da Palavra -  
isto é, por meio da comunicação entre a Divindade e o homem. Mas esta comunicação não 
foi direta; ocorreu através de símbolos, isto é, de fenômenos no mundo físico que tinham 
um significado duplo, um, reconhecível pelas percepções terrenas do homem, o outro, pelas 
espirituais.
(Balakian, 1985, p. 18)

Como resume Balakian, é com essa linguagem, que não é uma linguagem articulada pelo 

sistema fonador humano, mas uma linguagem das coisas, que Deus pode se comunicar com o ser 

humano e, mais do que isso, também o ser humano se comunicar com Deus. Essa noção obviamente 

tem um desdobramento na esfera do ocultismo, na medida em que muito das suas práticas visa, 

utilizando técnicas e artefatos que são palpáveis e materiais, mas utilizados simbolicamente -  como 

fórmulas e gestos corporais, velas, incenso, cristais, varinhas, adagas, cartas de Tarot e outras 

ferramentas -  obter a comunicação com inteligências imateriais. Uma das obras mais influentes no 

tocante a esse tema é a abrangente tabela de correspondências que se observa no Liber 777, de 

Crowley. Nela, pode-se observar, por exemplo, quais símbolos e materiais estão relacionados a cada 

um dos quatro elementos clássicos, Sefirót cabalísticas e letras do hebraico, planetas e signos 

zodiacais. Segundo essa tabela, o planeta Marte, por exemplo, está associado ao número 5e  à Sefirá 

de Geburah; às cores laranja, escarlate e vermelho manchado de preto; à espada, dentre as armas

115 Como comenta Schuchard (2011, p. 442), Swedenborg, em Londres, havia entrado num tipo de sociedade secreta 
chamada Igreja Moraviana, liderada pelo conde Zinzendorf. O que distinguia os moravianos de outras igrejas e 
sociedades secretas era que eles se valiam de práticas místicas sexuais que poderíamos considerar polêmicas, 
sobretudo para o século XVIII. Essas cenas foram descritas no Diário Espiritual de Swedenborg e foram uma 
inspiração para Blake fazer o mesmo. Curiosamente, isso antecipa o que seriam as práticas de magia sexual que 
viriam a fazer parte da rotina do próprio Crowley, anos mais tarde (Owen, 2004, pp. 198-9). Na igreja da Thelema, 
chamada Ecclesia Gnostica Catholica, não por acaso, Blake, que foi uma profunda influência para Crowley, ao lado 
de outros românticos como Shelley, consta no rol dos seus “santos gnósticos”.



mágicas; a plantas como o carvalho e a urtiga; ao rubi, dentre as pedras preciosas; ao ferro como 

metal; e ao odor do tabaco. Seu anjo é Kamael, sua inteligência, Graphiel e seu espírito, Bartzabel 

(Crowley, 2003, pp. 2-13, 21-3), e assim por diante. Logo, qualquer conjurador alinhado a essa 

tradição de magia cerimonial que procurasse fazer um trabalho ligado a Marte faria bem em 

incorporar essas correspondências ao ritual, de modo a entrar em contato com essas entidades e 

rogar-lhes que realizem aquilo que deseja (contanto, é claro, que esse objetivo esteja dentro da 

esfera de atividades tradicionalmente ligadas a Marte, nesse caso). Muito pouco dessas atribuições é 

criação original de Crowley e, no geral, elas podem ser observadas em textos definitivos do 

ocultismo como os volumes de Agrippa. De forma semelhante, Crowley não precisa sequer citar o 

nome de Swedenborg (afinal, é muito possível que ele partilhasse da opinião de Blake sobre o 

visionário sueco) ao falar de correspondências: para seu leitor, o conceito prescinde de maiores 

explicações.

Segundo essa lógica mística, as correspondências se dão porque o mundo natural deriva do 

mundo espiritual, que, por sua vez, deriva do divino (Swedenborg, 2009, p. 76, §96). Tal noção tem, 

é claro, antecedentes na Cabala, que postula graus da existência conforme ela emana desde Deus, 

em seu estado de pura perfeição anterior à Criação (’Eyin Sof), até o mundo material através das 10 

Sefirót (Hallamish, 1999, p. 122), mas que não convém glosar mais longamente aqui. O que é mais 

próprio da doutrina de Swedenborg, e o aproxima de Dante em sua exploração das visões do Céu e 

do Inferno, é como ele postula que o Céu teria uma forma semelhante ao corpo humano (ele se 

refere ao Céu como “o maior dos homens”), e que as almas seriam alocadas em seus órgãos de 

acordo com correspondências, de modo que eles equivalham às suas virtudes simbólicas -  os olhos, 

compreensão; as orelhas, atenção e obediência; boca e língua, diálogo; genitais, o amor marital; e 

assim por diante. O ponto que, como comenta Balakian (1985, p. 18), os leitores de Swedenborg se 

recusaram a aceitar foi a concepção que o místico fazia do símbolo, segundo a qual cada coisa 

material teria um único significado verdadeiro, como “jardim = sabedoria” e “árvores = 

conhecimento”. Essa univocidade semântica poderia ser interessante para ocultistas, que precisam 

de um sistema mais coeso (como o que se observa no 777) e menos ambíguo para operarem, mas, 

para literatos e artistas, ela é de uma imensa pobreza imaginativa.

Como costuma acontecer, a magia prática é uma forma aplicada de conhecimentos 

esotéricos -  assim como as engenharias, por exemplo, são uma forma aplicada de conhecimentos 

teóricos de matemática e física. Se há essa possibilidade de fato de uma comunicação de duas vias 

com o divino latente nesse conceito de correspondências, é natural que os ocultistas reconheçam 

nela uma brecha para que possam explorá-la como parte de suas aventuras espirituais, assim como 

procuram explorar também o poder da linguagem e de línguas mágicas, se houver a noção de que



certos idiomas e expressões são dotados de alguma capacidade de alterar a realidade. A maioria dos 

leitores de Swedenborg, no entanto, se contentou em explorar essas possibilidades apenas como 

experiências sensoriais ou exercícios filosóficos. Balakian (1985, p. 27) comenta que o 

swedenborgismo foi uma “moda” antes de se tornar uma “influência”, sendo a diferença entre as 

duas palavras, para ela, que a moda é a adoção acrítica dos conceitos, e a influência, sua 

transformação em outra coisa. Uma consequência disso, segundo a autora, que cita o livro de Enid 

Starkie sobre Baudelaire, foram os chamados “concertos de perfumes”, como o de Thore, na 

França, em 1852, e os livros sobre a arte do perfume e as correspondências entre cores e conceitos 

abstratos. Parece evidente que os episódios, em As Avessas, nos quais vemos Des Esseintes 

experimentando com perfumaria e construindo o seu famoso “orgue à bouche”, que permite 

transcrever sinfonias inteiras em coquetéis alcoólicos, são desdobramentos dessas práticas, e 

poderíamos encontrar elementos parecidos também no já mencionado Thought-Forms, de Beasant e 

Leadbeater.

Na literatura, quem iria melhor incorporar as ideias de Swedenborg seria Balzac -  

surpreendentemente, visto que costumamos vê-lo como um grande autor realista -  com sua 

sequência de romances La Recherce de l ’Absolu, Séraphîta e Louis Lambert, publicados entre 1832 

e 1834, formando um tipo de trilogia. Os romances giram em torno da figura de 

Séraphita/Séraphitus, uma personagem andrógina cujos pais foram discípulos do próprio 

Swedenborg e que transita entre o mundano e o divino e, em suas interações com o casal Minna e 

Wilfrid, que representam um tipo de ideal místico de casamento, explica para o leitor algumas 

doutrinas esotéricas -  como a do refinamento da alma a cada encarnação e a da união, no além, das 

percepções que na terra se veem separadas.

Ralph Waldo Emerson também viria a ter contato com a obra de Swedenborg em 

Manchester, em 1847, e, apesar de repreender o autor por sua falta de capacidade poética, que 

“deveria ter sido suscitada por sua percepção sublime dos símbolos”, Emerson levaria suas ideias de 

volta aos EUA para formar a corrente do transcendentalismo. Por sua vez, a influência do 

transcendentalismo sobre Poe (ainda que Poe também tivesse um certo desdém por poetas 

transcendentalistas) fecharia de novo o círculo com seu retorno à Europa via Baudelaire e, mais 

tarde, Apollinaire.

E natural, porém, que a doutrina tenha se transformado ao longo do caminho. De Balzac a 

Baudelaire, a possibilidade da confluência de percepções sensório-espirituais deixa de ser uma 

promessa para o além para se tornar uma possibilidade do aqui e agora (Balakian, 1985, p. 21), a ser 

conquistada, senão pelas faculdades imaginativas puras, por estados alterados de consciência, como 

se observa, em Baudelaire, nos seus Paraísos Artificiais e no Poema do Haxixe -  premissa já



antecipada, porém, por De Quincey e Coleridge. Balakian resume assim as diferenças entre os 

românticos, simbolistas e surrealistas no tocante às possibilidades do contato com o infinito através 

do sonho e das correspondências:

Na verdade, toda poesia, desde o começo do movimento romântico, apossou-se do terreno 
da mística como uma espécie de substituto para a religião: os românticos buscavam 
analogias ou sugestões do infinito, e o mesmo fizeram os simbolistas e os surrealistas. 
Qualquer livro sobre o Romantismo nos dirá que o verdadeiro romântico encontrava sua 
perspectiva no sonho, o estágio intermediário entre este mundo e o futuro; mas o simbolista 
cultivava os sonhos como único nível vital da experiência do poeta; e o surrealista
investigava o mundo do sonho não apenas para gozar o estado onírico mas para cultivar as
possibilidades de sua mente. O mesmo culto -  mas por três razões diferentes! O romântico 
aspirava ao infinito, o simbolista pensava que podia descobri-lo, o surrealista acreditava 
que poderia criá-lo; deste modo a palavra “infinito” significava algo diferente para cada um 
deles.
(Balakian, 1985, p. 20)

Como a própria autora reconhece, essa é uma simplificação bastante grosseira das distinções 

entre esses três momentos literários, mas é relevante o modo como essa simplificação aponta para 

esse progressivo aprofundamento do poeta moderno no mundo dos sonhos, do delírio, do 

inconsciente (conceito que ainda não existia no tempo de Baudelaire, mas que parece estar sempre a 

um pequeno passo de ser descoberto), daquilo que é apreendido de maneiras não racionais. Para 

Swedenborg, o homem primitivo era plenamente capaz de entender e pensar através de 

correspondências, mas essa faculdade teria sido perdida, conforme a razão, o Logos, passou a 

dominar o modo de pensamento humano (Swedenborg, 2009, p. 72, §87) -  o tipo de discurso 

passadista e decadentista ao qual já estamos acostumados a esta altura, acredito, no meio esotérico. 

Só ao recuperar essas capacidades do homem primitivo, isto é, ao se desfazer da razão, é que pode o 

ser humano passar a interpretar as próprias coisas do mundo material como um tipo de 

linguagem116. Essa ideia encontra óbvios paralelos com o que observamos já em Frédéric Portal, 

uma das influências sobre Rimbaud em seu estudo esotérico da semiologia das cores, para quem as 

cores são os signos manifestos do divino (Meltzer, 1979, p. 347), bem como em John Dee, para 

quem a natureza era um tipo de livro (Asprem, 2012, p. 14), o que também reflete as ideias

cabalísticas de que um livro -  a Torá -  é capaz de encapsular em seus caracteres toda a realidade da

criação (Scholem, 1978, pp. 50-2). O mundo é uma “floresta de símbolos”, e feliz daquele que é 

capaz de compreender a “linguagem das flores e das coisas sem voz”. Para Baudelaire (cf. os 

poemas “Correspondências” e “Elevação”), e para outros simbolistas também, o mundo existiria 

para acabar num Livro, a obra inconcluída e talvez inconcluível que representou o grande projeto de

116 Há um lado negativo nisso, é claro: ao se desfazer da razão, o ser humano se vê não diante da iluminação, mas da 
loucura, e talvez seja por isso que Swedenborg reserva essas promessas para o além. A possibilidade de loucura 
para místicos e ocultistas, como vimos na narrativa do Pardes, sempre foi um risco real, no entanto.



vida de Mallarmé, por exemplo -  embora o caso de Mallarmé seja especial em sua potencialização, 

porque o seu livro com efeito se apresenta como um substituto do mundo.

Nesses trânsitos entre o místico, o mágico e o poético, nos flagramos aqui repetidamente 

num território quejá nos é familiar, portanto.

Seria muito fácil -  e de fato, a maioria dos resumos mais básicos sobre o romantismo tende 

a reproduzir esse discurso -  enquadrar esse conflito entre o racional e o irracional, historicamente, 

como um conflito de reação de um século romântico contra o século iluminista. De fato, como 

comenta Curran (1993), havia alguns poetas que se costumava chamar de “pré-românticos”, cuja 

obra já demonstrava algumas características pelas quais a poesia romântica viria a ser conhecida: a 

subjetividade, o culto à natureza, etc. O termo, no entanto, tem caído em desuso conforme emerge 

uma compreensão mais nuançada dessa transição do Iluminismo para o romantismo. Comparando 

as Baladas Líricas com o Ensaio sobre o Homem, é possível pensar esse desenvolvimento como um 

tipo de revolta do sentimento e da especificidade contra a razão e a generalidade -  mas isso 

implicaria reduzir todo o romantismo às Baladas Líricas e, todo o Iluminismo ao Ensaio sobre o 

Homem, o que seria uma simplificação e tanto. Essa compreensão leva a se enxergar os pré- 

românticos também de forma teleológica, como se o surgimento do romantismo fosse um tipo de 

objetivo de algum modo preestabelecido ao qual essas figuras foram capazes de chegar antes dos 

outros, o que é uma perspectiva anacrônica. E mais interessante, para Curran, entender o 

romantismo não como “rejeição do Iluminismo e a adoção das trevas”, mas sim como um 

desdobramento a partir do reconhecimento “das trevas que se encontram já no cerne do 

Iluminismo” {ibid., p. 32). Para Curran, é nos excessos do humor comemorativo do racionalismo 

iluminista que se enxergam as “sementes da divisão” que acabam por destruí-lo -  e é por esse 

caminho que as contracorrentes iluministas, o que incluía Swedenborg, se tornam as correntes 

principais do romantismo {ibid., p. 28). Swedenborg, vale lembrar, viveu e escreveu em pleno 

Iluminismo. No entanto, ele nunca simpatizou com a ciência dos newtonianos, preferindo, em vez 

disso, a ciência mais “salomônica”, espiritualizada, do século XVII de John Wilkins, Robert Moray, 

Christopher Wren e Robert Hooke, bem como, mais recente, a de Leibniz117, que também enfatizava 

a importância da capacidade de demonstração científica enquanto ainda defendia valores herméticos 

e cabalísticos (Schuchard, 2012, p. 750).

Mas o século das luzes tem ainda outras surpresas na manga.

117 Newton teve as suas explorações esotéricas no âmbito da alquimia, da profecia bíblica e geometria sagrada, mas 
quanto a Leibniz, que também circulou por esses espaços, há quem diga que o esotérico tenha tido alguma 
participação no próprio desenvolvimento da sua filosofia (Coudert, 1995). Dois de seus amigos mais íntimos foram 
o alquimista Franciscus Mercurius van Helmont e Christian Knorr von Rosenroth, autor de A Cabala Desnudada.



Swedenborg, com sua carreira como agente secreto, cientista e místico, pode parecer uma 

curiosidade bizarra, mas não é nada que se compare às lendas do Conde de Saint-Germain, nome 

intimamente associado ao surgimento da maçonaria, que, apesar de alegar raízes antiquíssimas118, 

emerge nesse século, ao lado de outras ordens mais exóticas, como já comentamos na seção 

anterior. O Conde de Saint-Germain foi, como Cagliostro, uma figura misteriosa que teria vivido 

aventuras inacreditáveis, incluindo uma iniciação nas artes mágicas no Oriente e a conquista da 

imortalidade, graças à alquimia. Essas aventuras foram relatadas no livro de memórias de uma 

condessa francesa. Como comenta McIntosh, o surgimento e a popularidade desse tipo de lenda 

nesse momento histórico são fenômenos dignos de nota:

It is impossible to say how many of the stories about Saint Germain are true, but the very 
existence of the legend at this period of history is significant. It may seem surprising that 
the rational eighteenth century, and particularly the ultra-rational France, should encourage 
such a legend. But the fact is that the human mind abhors the absence of irrational belief, 
just as nature abhors a vacuum. Thus, the intellectuals who had initiated the revolt against 
the Christian Church were, by the middle of the eighteenth century, already becoming tired 
of their own scepticism and were looking around for a new faith to replace the one they had 
abandoned.
(McIntosh, 2011, p. 18)

Não deve ser surpreendente, portanto, que, como comenta Balakian, para os poetas do 

romantismo o misticismo tenha substituído a religião -  essa não era senão a conclusão lógica 

esperada desse processo que se inicia no Iluminismo. O que é peculiar é que o Iluminismo tenha

colocado no lugar da religião já muito bem estabelecida não uma religião mais “racional”, nem o

humanismo renascentista, mas sim certas formas religiosas que parecem ainda mais obscuras, 

“primitivas” e, em alguns casos, francamente absurdas, do que as suplantadas -  o que pode ser 

entendido melhor quando pensamos a situação pelo viés do problema dos limites da racionalidade, a 

persistência de certos espectros que se recusam a se dissipar mesmo quando lançamos a luz da razão 

sobre eles.

Em se falando dessas relações entre o místico e o obscurantismo, somos levados aos 

comentários de Egil Asprem sobre as relações entre o público praticante de ocultismo e a questão 

weberiana do processo de desencantamento e secularização do mundo:

A question that has perplexed many scholars, however, is just how highly educated, upper- 
middle-class modems have been able to maintain a belief in magic, from the nineteenth and 
twentieth centuries, continuing into the present. This question is closely tied together with 
the broader debate of the secularization thesis of religion and modernity, and Max Weber’s 
influential thesis on the “disenchantment of the world.” As society is modernized through 
processes of industrialization, urbanization, secularization, and rationalization, the belief in 
an animated, magical world is thought to be replaced by a mechanical and scientific-

118 A esta altura da discussão, acredito que esse tipo de alegação já  seja de se esperar. Nada é mais recorrente nesse 
meio do que esse lugar-comum do conhecimento secreto com origens antiquíssimas.



materialist worldview; the word mystical loses its sacred connotations and becomes instead 
derogatory, indicative o f“obscurantism” or “superstition.”
(Asprem, 2012, p. 27)

De fato, uma peculiaridade da cultura esotérica no período moderno, desde a Renascença, é 

que ela frequentemente é cultivada por eruditos ou, pelo menos, figuras de classe média dotadas de 

alto nível de educação formal, ainda que não necessariamente eruditas. O mágico cada vez mais 

deixa de ser o espaço das rezas e simpatias populares, da bruxaria de cozinha e dos feiticeiros 

venais119, para se tomar uma forma de conhecimento análoga às outras ciências, exigindo horas e 

horas de estudo de técnicas e doutrinas arcanas. Não convém agora comentar mais detalhadamente 

as origens desse fenômeno, que podem ser localizadas entre os meios místicos judaicos120 e 

claustros medievais121. O que é importante é que, por volta da Renascença, ele já podia ser 

observado com clareza -  assumindo inclusive formas cristalizadas bastante reconhecíveis no 

imaginário coletivo, como a figura do Dr. Fausto da lenda germânica e da tragédia de Marlowe, de 

quem trataremos com maior atenção no capítulo 3 -  e em meios cada vez mais secularizados, 

divorciados do contexto eclesiástico122. E como se as ciências ocultas fossem mais uma entre várias 

ciências que florescem com a Renascença, e, de fato, o esoterismo do Ocidente, em oposição às 

práticas espirituais de outras sociedades, poderia, tanto quanto as suas ciências naturais, ser acusado 

de tecnocrático, na medida em que ambos visam o controle do mundo natural através do 

conhecimento do seu modo de funcionamento, operando pela lógica do sujeito humano que age 

sobre uma natureza objetificada. No entanto -  e isso é que é o paradoxal aqui -, tais ciências se 

mostram, ao mesmo tempo, cada vez mais irreconciliáveis: a alquimia, que tem elos cruciais com a 

filosofia hermética, logo viria a morrer, e das suas cinzas surgiria a química como disciplina 

científica, na medida em que a visão de um mundo estruturado pelos quatro elementos e sete 

planetas dá lugar à de um mundo que se forma a partir de outros tipos de elementos, atômicos,

119 Uma curiosidade interessante é que a palavra para “bruxo” em grego, goes (yoqç), tem esse sentido no grego 
clássico -  como se observa, por exemplo, em Heródoto - , mas no grego da era cristã o termo já  havia adquirido o 
sentido de “charlatão”. Podemos especular, como Betz e Gager, com base no corpus dos Papiros, bem como no das 
tabuinhas de maldição, respectivamente, que o feiticeiro desse período agia de forma profissional, cobrando dos 
clientes pelos seus trabalhos, mas é muito possível que a falta do que se reconheceria como profissionais de 
qualidade na área tenha levado a palavra a mudar de sentido.

120 Como comenta Dennis (2014, p. 246), há uma distinção entre magia e bruxaria no ocultismo judaico. O primeiro 
termo (diz-se Kisuf Kesem, Nahsaya) inclui desde atos de teurgia (invocação de anjos e uso do poder dos nomes 
divinos) à criação de amuletos e é praticável por qualquer um que tenha “retidão moral” e “domínio sobre as 
disciplinas judaicas”, logo, não é necessariamente uma prática maligna por si, ainda que bastante controlada. O 
outro termo, porém, diz respeito à prática de bruxos e bruxas (Mehasef e Mehasefah), que derivam o seu poder de 
fontes consideradas ilícitas, como necromancia e a manipulação de matéria magica -  e por isso esse tipo de magia é 
proibido.

121 Como comenta Michael Bailey, os grimórios de formas mais ilícitas, por assim dizer, de magia circulavam entre 
membros da Igreja medieval, de modo que se poderia falar num “submundo clerical de necromancia” (Bailey in 
Collins, 2015, p. 365).

122 Compare figuras como o abade Johannes Trithemius ou até mesmo Ficino, que era padre, com o seu pupilo, o 
polímata Heinrich Comelius Agrippa, ou então com o médico Paracelso, ambos os quais foram figuras seminais 
para o ocultismo moderno.



organizados na tabela periódica. A mesma coisa aconteceu com a astrologia, vitimada pela 

derrocada do geocentrismo e substituída pela astronomia.

Por essa lógica, o Iluminismo deveria ter encerrado também esse processo de formação de 

ocultistas eruditos, extinguindo a cultura esotérica junto com as superstições que não têm espaço 

num mundo que pode ser explicado racionalmente, e relegando a magia às rezas e simpatias de 

camponeses distantes do espírito cosmopolita do século das luzes. Porém, o contrário aconteceu. 

Por quê?

De muitas maneiras, o Iluminismo atingiu os costumes europeus como uma bomba. 

Costumes, via de regra, tendem a ser mantidos por inércia, surgindo e sendo alterados por processos 

sociais algo espontâneos, i.e. não planejados, impensados, muitas vezes chegando ao ponto de se 

manterem apesar de terem desaparecido as condições nas quais surgiram123 -  e, não por acaso, eles 

tendem a variar radicalmente quanto mais distantes forem as culturas. Diante desse cenário, os 

iluministas perceberam que não havia nada de racional nas formas de governo existentes -  como 

justificar, sem recorrer à religião, o “direito divino” dos reis, afinal? -  e que a aplicação da razão 

poderia levar a governos mais eficazes. De fato, como argumenta o antropólogo Elman Service, 

seria possível defender que “a característica que distingue o pensamento iluminista era precisamente 

a de que governos e formas de sociedade não eram imutáveis e definidos por Deus, e que a 

inteligência e o conhecimento poderiam ser eficazes em mudar o governo de uma sociedade” 

(Service, 1984, p. 22). Foi assim então que os iluministas se propuseram o objetivo de “reconstruir a 

sociedade, de alto a baixo, sobre bases racionais” (Eagleton, 1997, p. 66).

Para darmos um exemplo significativo, Eviatar Zerubavel, ao explicar a origem da semana 

de sete dias e seus nomes na cultura ocidental, nos aponta para o conceito astrológico antigo dos 

regentes de cada hora do dia. Segundo os astrólogos do período helenístico (e, depois, também os 

renascentistas), cada hora do dia era regida por um dos sete planetas clássicos que se alternam 

segundo a chamada “ordem caldeia” dos planetas, de modo que atividades relacionadas à esfera de 

atuação de dado planeta seriam preferíveis nos horários governados por ele. Nesse sistema, a 

primeira hora do dia (contada a partir do nascer do sol) determina o planeta que rege aquele dia: 

assim, a segunda-feira é o dia da Lua {Dies Lunes) porque o “planeta” que rege a primeiríssima hora

123 O antropólogo Edward Bumett Tylor em Primitive Culture (1871) cria o conceito de sobrevivências (survivals) para 
descrever fenômenos culturais que sobrevivem às condições nas quais se desenvolveram. Apesar de o conceito não 
ser exatamente o que temos em mente aqui para explicar o exemplo que virá na sequência -  as sobrevivências de 
Tylor se referem a práticas que ele considerava mal integradas ao restante da cultura, o que Malinowski rejeitava 
por considerar que nenhum aspecto cultural pode funcionar desconecto do seu sistema -  é relevante que seja justo 
no século XIX também que essa ideia tenha sido formulada. O exemplo que daremos poderia ser considerado uma 
sobrevivência em algum grau, porque a semana astrológica de sete dias sobreviveu à morte da astrologia como 
disciplina respeitável, mas não é desconectada da cultura ocidental, porque toda ela se desenvolveu moldada pelo 
seu ritmo (pense, por exemplo, em dias sacros como a Quarta-feira de Cinzas, a Sexta-feira Santa ou o Domingo de 
Páscoa, tradicionalmente, ou na importância do fim de semana na sociedade burguesa).



do dia é a Lua, seguido depois por Saturno, Júpiter, Marte, etc, até que o ciclo recomece no dia 

seguinte. Porque a terça-feira começa regida por Marte, logo é o dia de Marte, e assim por diante 

(Zerubavel, 1985, pp. 12-20). Esses nomes clássicos ligados ao ciclo astrológico foram mantidos 

em várias das línguas europeias, como o espanhol e o francês: LunesILundi, Martes/Mardi, 

Miércoles/Mercredi, e assim por diante, com a única exceção do sábado, derivado do Shabbat 

judaico, e do domingo, de dies Dominica124. Observada a equivalência entre os deuses astrais gregos 

e germânicos via interpretado romana (em que Marte = Tyr, de onde se tira Tuesday, Júpiter = Thor, 

Thursday, etc), esse mesmo processo ocorre com os nomes dos dias da semana em inglês e alemão, 

com exceção dos dias do fim de semana, em que a equivalência com Saturno e o Sol não foi 

cristianizada.

Cito esse exemplo de Zerubavel a fim de ilustrar esse mecanismo da criação de costumes: 

uma vez estabelecido o ciclo da semana astrológica, o fato de que a maioria da população 

desconhece o funcionamento dos horários astrológicos e nem mesmo entende ou acredita em 

astrologia não o afeta em nada. Porém, por ser um sistema ilógico, essencialmente arbitrário125 (os 

sete dias se dão apenas porque haveria sete planetas... dos quais, aliás, apenas cinco são 

reconhecidos hoje como planetas de fato), a semana acabou por se tornar um alvo das reformas 

feitas pela Revolução Francesa, a encarnação máxima dos valores iluministas. Como continua 

Zerubavel, no dia 20 de dezembro de 1792, a Convenção Nacional autorizou o Comitê de Instrução 

Pública a adotar a proposta de Pierre Sylvan Maréchal de substituir o calendário por outro 

considerado mais lógico (Zerubavel, 1985, p. 28). Nesse novo calendário da Revolução Francesa, 

havia doze novos meses com exatos 30 dias, organizados segundo os solstícios e equinócios e 

batizados com base nos fenômenos meteorológicos a fim de remover qualquer eco de religiosidade 

e monarquismo: assim obtém-se “Pluviôse” para o mês das chuvas (começando por volta de 20 de 

janeiro), “Germinal” para o primeiro mês da primavera (20/21 de março), etc. Cada um desses 

meses, por sua vez, era composto de ciclos semanais de dez dias chamados décades. E evidente que 

a mudança trouxe algumas complicações para um país acostumado já ao ritmo de uma semana de 

sete dias, e Napoleão ter promovido a reconciliação do Estado com o Papa em 1801 preparou o 

terreno para a abolição desse experimento com o calendário em 9 de setembro de 1805, antes de 

completar seu 13o ano em vigor126.

124 O nome do domingo, por sua vez, já  rende toda uma história à parte com os esforços dos cristãos de reservar um 
outro dia da semana para descanso e atividades religiosas que não fosse o mesmo que o Shabbat judaico.

125 Mas, é claro, esta é uma situação em que falamos em arbitrariedade a partir da perspectiva de uma impressão 
posterior. Para os antigos, a existência inquestionável de 7 “planetas” revestia o número de tons de importância 
cósmica.

126 Outro experimento semelhante com o calendário e igualmente fracassado ocorreu na União Soviética entre 1929 e 
1931 com a criação da Nepreryvka. A Nepreryvka era uma semana de cinco dias, cuja criação foi motivada por uma 
necessidade equivalente de eliminar os ecos irracionais da religiosidade, à qual se somava ainda a necessidade de



Eu me concentrei aqui, porém, num exemplo de fracasso127 da empreitada racionalista, em 

parte para ressaltar essa oposição entre um ideal racional e a inércia do costume dos povos, mas 

também pelo fato de que as suas vitórias foram inúmeras -  e, em todo caso, fracassos rendem 

estudos de caso mais interessantes do que sucessos. Basta citar Montesquieu e a sua separação dos 

três poderes do governo que se observa na Constituição das nações modernas de hoje, ou o impacto 

da teoria econômica de Adam Smith, além, é claro, da própria Revolução Francesa, para se ter uma 

ideia de como, em muitos aspectos, ainda vivemos num mundo criado pelo Iluminismo -  ainda que, 

como desejo argumentar, as nossas sensibilidades tenham sido moldadas mais pela cosmovisão 

romântica.

E verdade que as religiões tradicionais acabaram enfraquecidas por esse mecanismo de 

combate ao irracional, aqui descrito. Mas podemos encontrar um motivo para a proliferação dos 

cultos iniciáticos de misticismo e magia no fato de que aquilo que eles oferecem e em que se 

ancoram não é meramente a tradição pela tradição, somada a algum espaço comunitário religioso, 

mas sim um tipo de experiência -  e isso era válido tanto para os iniciados nas religiões de mistério 

da Antiguidade e nas sociedades secretas do XVIII quanto para as experimentações dos ocidentais 

do século XX com peyote e ayahuasca. O que define o místico, afinal, como vemos em Scholem 

(1978, p. 18), é a experiência, bastante pessoal, que ele apreende do divino e garante a sua posição 

marginal nas comunidades religiosas, nas quais essa experiência não é um pré-requisito para se 

assumir cargos de autoridade.

Se um costume -  seja ele os dias da semana, hábitos religiosos, como o casamento na Igreja, 

ou o governo monárquico -  criado por um contexto que não se aplica mais, e mantido por inércia, 

pode ser dissipado pela racionalidade e seus frutos (i.e. o “progresso”), tal não seria tão facilmente o 

caso da experiência religiosa direta, pelo menos não antes do desenvolvimento da psicologia como 

ciência: se descontarmos a possibilidade de fraude128, é de se esperar que o indivíduo, diante do 

misterioso, do inexplicável, de certas sensações corpóreas produzidas e coisas vistas e ouvidas, se 

flagre obrigado a considerar mais cuidadosamente a sua visão de mundo. Mesmo um religioso 

inserido numa tradição ortodoxa corre o risco de ver suas crenças questionadas (vide a narrativa do

produtividade através do trabalho contínuo no processo de industrialização de um território que ainda era 
majoritariamente camponês.

127 Outros desenvolvimentos que tiveram um impacto sobre o ritmo da vida moderna, estes com maior sucesso, 
incluem a introdução do sono ininterrupto, como comentado por Ekirch (2005, pp. 300-5), que veio a substituir os 
hábitos de sono em fases, anteriores ao uso mais difundido de iluminação artificial, e a criação de um ritmo próprio 
da vida cotidiana ditado pelos jornais a princípio e depois pela mídia de forma mais geral, como observaremos com 
mais detalhes no capítulo seguinte. O que as duas coisas têm em comum, em oposição a invenções como o decênio, 
é que, nesses casos, as mudanças foram consequências imprevistas e não objetivos racionais.

128 Uma possibilidade que, vale a pena destacar, é muitíssimo real, como se observa, por exemplo, no caso das três 
irmãs Fox, que tiveram um papel imenso na criação da tendência do espiritualismo no século XIX, mas cujas 
práticas eram fraudulentas.



Pardes, já mencionada), tanto quanto alguém que até então seria cético. As outras alternativas são 

ou a pessoa questionar sua própria experiência sensorial, o que pode levá-la a duvidar da própria 

sanidade, ou ser obrigada a conviver desconfortavelmente com a dúvida. O advento da psicanálise 

no começo do século XX e o interesse crescente dos pesquisadores por experiências extáticas e 

psicodélicas e por estados alterados de consciência, que foi o tema de toda a vida de figuras como 

Timothy Leary, forneceram algumas ferramentas conceituais, ainda que limitadas, para racionalizar 

melhor o que se passa na cabeça de quem vivência esse tipo de experiência, de modo que o padrão 

dos discursos seculares de hoje sobre o tema inevitavelmente passa por esse meio, como os efeitos 

da privação de sono e alimentação, das drogas e da meditação sobre o cérebro. Na época, porém, 

como vimos, o discurso sobre a consciência era outro, e psicologia e ocultismo andavam com uma 

proximidade que seria considerada bastante incômoda para os psicólogos de hoje (Owen, 2004).

Como prossegue o argumento de Asprem (2012), é preciso entender a secularização, 

portanto, não como o desaparecimento da religião129, mas mais como o deslocamento de religiões 

organizadas segundo uma estrutura central e hierárquica. Um vácuo acaba sendo deixado por esse 

processo, perceptível inclusive, na ritualística da sociedade europeia: como comenta Hobsbawm 

(1977, p. 320), o século XIX inventou uma série de cerimônias seculares que visavam “matar a 

sede” humana por rituais elaborados, cerimônias observadas em situações que vão desde os 

sindicatos e sociedades de ajuda mútua até a Ku-Klux Klan. E então que o terreno se torna muito 

propício para surgirem e prosperarem novas correntes espirituais mais adequadas a esse novo 

contexto social. Na sociedade ocidental, essas novas formas religiosas são moldadas pelos “ideais 

mais progressistas, individualistas, das classes médias dotadas de educação formal” (Asprem, 2012, 

p. 73), num processo que tocou até mesmo o Oriente. O budismo moderno, por exemplo, surge no 

século XIX, a partir da invasão norte-americana do Japão, e é concebido como uma forma 

repaginada do budismo antigo, agora racionalista, livre dos rituais e concepções de deuses, 

demônios e espíritos, com influências do protestantismo e até mesmo do próprio romantismo e do 

idealismo alemão (McMahan, 2008, p. 77). Os primeiros asiáticos a apresentarem o budismo para o 

Ocidente, então, como Sõen Shaku no Parlamento das Religiões do Mundo, em Chicago (1893), o 

fizeram já nesse formato palatável para o Ocidente, considerado compatível com a ciência e 

consumido com avidez por um público sedento pela experiência da religiosidade, que reconhecia o 

Ocidente como espiritualmente pobre em comparação com o Oriente. Mesmo nas sociedades onde 

essa descrição de criação de novas formas religiosas segundo ideais progressistas não chega a se

129 Em se tratando do número de religiosos até a metade do século XIX, nota-se que, se eles não se expandem mais 
com o mesmo furor do passado (os missionários fracassaram por completo nos países aos quais o Islã já  havia 
chegado), eles também não diminuem (Hobsbawm, 1977, pp. 320-2). É talvez mais no âmbito do psicológico e 
social, mais do que em matéria de números apenas, que a religião é enfraquecida no XIX.



aplicar, onde toda forma de espiritualidade e religiosidade foi perseguida e suprimida, como 

aconteceu na União Soviética, na China do século XX e na Coreia do Norte, há muito de religioso 

na forma assumida pelo culto de personalidade aos seus líderes que, nesses contextos, acabou por 

ocupar esse vácuo130.

Max Weber utiliza o termo “desencantamento” (ou “desencanto”), Entzauberung em 

alemão, como um empréstimo de Friedrich Schiller, em seu influente Die protestantische Ethik und 

der Geist des Kapitalismus (A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo), publicado 

originalmente em 1905. Como comenta Jenkins, para Weber trata-se de um fenômeno que faz parte 

do cerne da modernidade, que, por sua vez, é uma característica definidora da cultura ocidental. O 

termo descreve dois aspectos distintos, “um implicado no outro”, que são o processo de 

secularização e o declínio da magia, acompanhados da ascensão, em escopo, escala e poder, das 

racionalidades da ciência, burocracia, direito e política (Jenkins, 2000, p. 13). Para Schluchter, esse 

processo foi antecipado anteriormente na visão de mundo helenista, mas é por conta do ascetismo 

protestante (que nega tanto as possibilidades da magia quanto a utilidade do ritual, como os 

sacramentos católicos, para a salvação) que ela se toma radicalizada na modernidade e constitui 

uma nova consciência (Schluchter, pp. 23, 170). O mundo desencantado é o mundo que perdeu 

“todo valor inerente diante de Deus” e pode, portanto, se tornar “o objeto da vontade de Deus” 

(ibid., p. 171). E evidente que comparações com o conceito nietzschiano de niilismo, que 

exploraremos na seção 7 do próximo capítulo, se insinuam, na medida em que, num mundo cada 

vez mais esvaziado de valores, o próprio conceito de Deus pode muito bem se tornar um desses 

valores a ser esvaziado. O bebê éjogado fora junto com a proverbial água de banho.

Para Taylor, o desencantamento do mundo (que seria uma das três causas do mal-estar 

moderno, de que ele trata em seu estudo sobre a ética da autenticidade) tem uma relação não apenas 

com o racionalismo, mas com uma de suas formas específicas, que é o que ele chama de “razão 

instrumental”, também um princípio importante do capitalismo. Ele a define nos seguintes termos: 

“por ‘razão instrumental’ quero dizer o tipo de racionalidade na qual nos baseamos quando 

calculamos a aplicação mais econômica dos meios para um dado fim.A eficiência máxima, a melhor 

razão custo-benefício, é sua medida de sucesso” (Taylor, 1991, p. 5 ) . Ea  razão concentrada para a 

realização de um objetivo ou resolução de um problema em microescala, sem necessariamente uma 

conexão com uma racionalidade mais panorâmica131. Trata-se de um princípio básico de

130 O que há em comum entre as duas formas de dominação -  a teocrática e a autocrática com culto de personalidade -  
é que ambas derivam de um tipo de líder que Weber descreve como carismático, que impõe uma lei revelada de 
cima para baixo (Schluchter, 1981, p. 93). Para uma descrição do funcionamento do culto de personalidade de 
Stalin e Mao e suas semelhanças com o culto religioso, cf. Lu & Soboleva (2014).

131 Por exemplo, atos como desperdiçar uma tonelada de batatas ou produzir carros para não serem vendidos, por conta 
de uma oscilação de preços, são inquestionavelmente irracionais, absurdos, sisifianos, na medida em que mobilizam



administração e que, nós, inseridos na sociedade moderna, compreendemos como óbvio. Investe-se 

uma quantidade x para infraestrutura e mão de obra, obtêm-se um lucro y, que, por sua vez, pode ser 

utilizado não apenas para colher os frutos do seu trabalho, como ainda para investir em mais 

infraestrutura e/ou mão de obra (na medida em que a relação custo-benefício for razoável), de modo 

a produzir mais lucro, e assim por diante. Na medida em que nada mais é sagrado, indivíduos e 

materiais são igualmente matéria-prima para produção -  o que Deleuze & Guattari descrevem pelo 

termo “descodificação dos fluxos”. Quando chegamos ao capitalismo, dizem os autores, a produção 

deixa de estar ligada ao seu aproveitamento ou mesmo aos excessos de consumo de uma dada 

classe, mas tem-se a “produção pela produção”, que se retroalimenta (Deleuze & Guattari, 1972, p. 

266).

No entanto, apesar dos desenvolvimentos do capitalismo, Jenkins (2000, p. 28) deixa claro 

que o processo de desencantamento nunca foi e provavelmente nunca será completo: as forças 

contra as quais o desencantamento se debate tendem a reagir, produzindo um reencantamento de 

volta (que, por sua vez, pode resultar em desencantamento em resposta, e assim por diante). Esse 

processo não anula a transformação de consciência que o desencantamento do mundo provocou, 

nem suspende por completo os usos da razão instrumental, mas permite que o mágico e o sagrado 

retornem ao mundo, ainda que de formas irregulares, imprevisíveis e provisórias. Como podemos 

observar pelo comentário de Beguin, o ocultismo, sobretudo em seu uso poético, pode ser 

compreendido como um desses fenômenos, por preservar sozinho, “desde o apagamento da 

espiritualidade medieval, o sentido do valor simbólico a ser descoberto em atos bem como em 

palavras, o sentido das relações analógicas que ordenam a vida do poeta, sua visão das coisas e o 

uso que faz da linguagem” (Beguin, 1949, p. 23).

E nesse contexto que podemos compreender o que diz Asprem ao contrapor a visão de dois 

autores, Hanegraaff e Partridge, no tocante ao debate sobre secularização e magia. Segundo 

Hanegraaff, na modernidade a sobrevivência da magia ocorre não via negação da ciência, mas com 

o reconhecimento, por parte do ocultista, da existência separada dos planos material e espiritual, de 

modo que a magia moderna seria semelhante ao escapismo oferecido pela criação de mundos 

imaginários -  ela sobrevive, portanto, ao tornar-se ela mesma “desencantada”. Já Partridge é da 

opinião de que o contrário é real, que o ocultista de hoje encontra um mundo desencantado e passa a 

reencantá-lo, infundindo noções mágicas, como a da existência de espíritos, em sua vida 

contemporânea (Asprem, 2012, pp. 73-7). Apesar de reconhecer os pontos fortes de cada

vastas quantidades de recursos e mão de obra sem nenhum objetivo prático tangível. No entanto, são a culminação 
de uma série de processos racionais, o que é uma característica típica do capitalismo.



argumento, Asprem não se contenta em adotar nem um, nem outro, e não tem pretensões de resolver 

a discussão.

Mais alguns exemplos podem ajudar a entender melhor essa situação -  paradoxalmente, no 

entanto, ao borrarem ainda mais as distinções entre racional e irracional, físico e metafísico no 

século XIX.

Em 1882, em pleno auge da febre do espiritualismo europeu, mas também seguindo o 

embalo do desenvolvimento do método científico, é fundada a Society for Psychical Research 

(SPR), que já mencionamos num momento anterior ao citarmos a paródia de Joyce do discurso 

esotérico do período. Concebida por um grupo de ex-alunos de Oxford centrados em torno de Henry 

Sidgwick, o objetivo da organização era “provar empiricamente a existência de fantasmas e outras 

entidades sobrenaturais”, um impulso derivado de uma incapacidade de “aceitar as restrições 

estreitas do cristianismo, porém necessitando acreditar em algo para além do mundano” (Farley, 

2009, pp. 121-2). Nomes de respeito como o psicólogo William James, Lewis Carroll e Lorde 

Alfred Tennyson constam entre os membros da organização. Surpreendentemente, no entanto, os 

estudos da SPR com frequência foram além da mera tentativa de validar fenômenos psíquicos, e 

houve até mesmo um caso em que a SPR entrou em conflito com a Sociedade Teosófica de 

Blavatsky, após mandar à sede dos teosofistas em Madras, em 1885, um investigador que constatou 

que os seus mestres e fenômenos relacionados eram fraudulentos (Owen, 2004, p. 34), o que 

encontra um agravante no fato de que os próprios teosofistas se arrogavam a pretensão de, 

igualmente, conciliarem ciência e religião. A sua visão do universo e da evolução espiritual do ser 

humano encontrava ressonâncias numa era pós-darwinista, o que ajuda a entender o apelo que essa 

doutrina teve para os vitorianos (ibid., p. 35) -  e deixa a anedota toda ainda mais curiosa.

Outro caso interessante foi o do médico austríaco Franz Mesmer (1734-1815), pioneiro do 

hipnotismo132. Formado em medicina em Viena, Mesmer havia postulado, em sua tese de doutorado, 

a existência de um “fluido” que permearia todos os corpos e que, se saísse do ritmo universal ditado 

pelo movimento dos planetas, causaria transtornos mentais e nervosos (Mclntosh, 2011, p. 31). 

Mesmer logo começou a fazer aplicações práticas em sua profissão dessa hipótese, que ele batizou 

de “magnetismo animal”, tendo supostamente obtido certos resultados alarmantes, como a cura de 

uma menina que era cega por conta de um transtorno nervoso, ao utilizar uma varinha para corrigir 

esses desequilíbrios magnéticos. O mesmerismo foi popular ao longo de todo o século XIX, 

perdendo espaço depois, no XX, mas deixando também como legado o hipnotismo, concebido pelo 

médico escocês James Braid em 1843, que é o conceito mais conhecido atualmente, e de maior

132 A expressão mesmerize em inglês, inclusive, com o significado de “fascinar, hipnotizar”, é até hoje uma palavra 
comum do vocabulário da língua. Em contrapartida, “mesmerizar” também existe em português com esse sentido, 
mas é de uso menos frequente.



sucesso, baseado ainda nessa ideia de magnetismo animal133. Por isso, talvez não seja surpreendente 

que a ideia tenha influenciado Eliphas Lévi, que vive e escreve nesse mesmo período. Como 

comenta Farley (2009, p. 112), Lévi fez da crença na existência desse agente magnético universal 

(ou “luz astral”) uma crença central para as suas doutrinas, ainda que preferisse atribuir sua 

descoberta a nomes de maior autoridade, como Saint-Martin e Paracelso.

Em todo caso, o que esses exemplos nos mostram é que, apesar de serem reconhecidos hoje 

como pseudociência, o magnetismo animal de Mesmer e a parapsicologia da SPR são casos 

notáveis não de uma reação contra o pensamento racional que caracterizou o Iluminismo, mas do 

seu triunfo. Mesmo o ocultismo, diz Beguin, se encaixa nessa ordem, porque a “confiança na magia, 

a confiança na técnica, em ambos os casos fia-se nos poderes crescentes do homem” (Beguin, 1949, 

p. 24). Como comenta Hobsbawm (1977, p. 294), “os homens de boa educação do período não 

estavam meramente orgulhosos de suas ciências, mas preparados para subordinar todas as outras 

formas de atividade intelectual a elas” -  o que inclui até mesmo o esotérico. Aquilo que Hanegraaff 

diz do ocultismo contemporâneo, a que se refere como um ocultismo desencantado, se aplica 

perfeitamente às empreitadas do XIX -  é assim, por exemplo, que podemos compreender a epígrafe 

que escolhi para esta seção, derivada de um artigo sobre frenologia que explica os diferentes 

“órgãos” e suas colaborações para a personalidade de cada indivíduo, no caso, não sendo nada mais 

do que a biologização de um conceito metafísico (“nascer poeta”).

Disso se conclui que submeter o misterioso e inexplicável à luz fria da razão científica seria 

mais um gesto de desencantamento, ampliando o domínio do mundo científico, explicado e 

mecanizado, para abranger até mesmo os fenômenos que seriam o último reduto do mundo 

encantado do passado. No entanto, ainda que isso seja verdade, esse processo promove, ao mesmo 

tempo, o seu reencantamento (como previsto por Jenkins), a partir de uma perspectiva mais geral. 

Acontece que esses fenômenos não são isolados, mas se ligam a crenças mais amplas sobre o lugar 

e o propósito da humanidade no universo.

O sucesso do darwinismo (ibid., p. 302) foi acompanhado por sua apropriação em diversas

outras áreas do conhecimento, com graus variados de inadequação -  e também o termo “evolução”,

usado com um sentido algo deturpado, significando mais “aperfeiçoamento”, ao modo romântico,

do que com o sentido empregado por Darwin, se tornou corrente nos meios teosóficos, de modo que

uma parte substancial da sua doutrina girava em tomo da crença na “evolução espiritual” do ser

humano, tanto individualmente como da humanidade como um todo, o que sobrevive até hoje em

133 As ideias de Mesmer também foram adotadas e transformadas por um movimento esotérico chamado de 
Pensamento Novo (New Thought), que postulava o poder da mente humana de influenciar a realidade e que, junto 
com a teosofia, teve uma influência imensa sobre as práticas e filosofias New Age dos anos 70 em diante, incluindo 
na Cientologia -  cujo fundador, aliás, L. Ron Hubbard, tinha elos com figuras como Jack Parsons e Aleister 
Crowley.



certos espaços do meio esotérico. Assim, se o desencantamento do mundo ocidental derrubou a 

visão tradicional de Deus e da autoridade eclesiástica, permitiu também que essa noção 

espiritualizada de evolução matasse a sede de significado que surge quando os valores tradicionais 

são demolidos. Ainda que seja mais um efeito colateral do que uma consequência prevista (e, como 

vimos, efeitos colaterais tendem a ser mais duradouros do que aquilo que é previsto e planejado), 

isso não contradiz a fé oitocentista no racionalismo, mas a complementa, na medida em que se 

relaciona com o entusiasmo pelo progresso científico que marcou a segunda metade do século e 

que, “naturalmente”, deveria se traduzir em aperfeiçoamento espiritual.

Olhando para o século XIX da perspectiva do século XX ou XXI, seria possível visualizar o 

desenvolvimento do pensamento do mundo artístico e literato como um gesto de rejeição 

progressiva à razão. De fato, o culto do sonho (bem como outros estados alterados de consciência) 

entre os românticos e simbolistas, como apontado por Balakian, e a rejeição desses poetas ao 

mundo liberal burguês (que tinha o progresso científico como seu principal estandarte), apontada 

por Wilson, poderiam ser vistos sob essa ótica. Essa noção, porém, na maioria dos casos, talvez seja 

mais projeção do que realidade134, facilitada pelo fato de que a Primeira Guerra Mundial -  e a 

Segunda mais ainda -  representou o fracasso dos valores europeus, o que incluiu o próprio 

progresso e a razão, e esses poetas e prosadores, pelo menos os que sobreviveram aos ataques dos 

modernistas, abriram um caminho pelo qual surgiram modelos interessantes para dar forma às obras 

do pré-, entre- e pós-guerra -  pensemos em Joyce indo buscar em Dujardin a técnica do fluxo de 

consciência do seu Ulysses; Eliot com seus simbolistas como Laforgue e Corbière; Trakl com 

Baudelaire, Rimbaud e Verlaine; Tzara com Whitman e Jarry.

Mas a razão e as pretensões científicas ainda dominavam muito dos discursos, inclusive 

artísticos, do XIX135. Podemos observar isso na obra de Byron, por exemplo, que foi um dos raros 

admiradores, em sua época, da poesia de Pope, e que chegou a escrever alguns versos, 

estranhamente elogiosos, sobre ninguém menos do que Isaac Newton em Don Juan136', na obra dos 

Shelley, tanto em Percy, que em sua Defesa da Poesia considera a razão junto com a imaginação

134 Infelizmente, preciso confessar, sob o risco de soar contraditório em retrospecto, que eu mesmo cometi já  esse 
equívoco, no passado, de aceitar essa distinção fácil.

135 Há exceções, é claro, como Blake, que havia criado em sua mitologia pessoal a figura demoníaca de Urizen como 
um tipo de demiurgo e “deus” da razão, cuja concepção foi muito possivelmente influenciada pela noção de um 
arquiteto cósmico da maçonaria. Blake, porém, é uma exceção que confirma a regra, na medida em que foi 
desconhecido enquanto vivo (e outros autores, românticos como Wordsworth e Ruskin, chegaram a considerá-lo 
“louco” e “doente”), mas passou a ter alguma popularidade com a publicação de uma biografia em 1863. Seria só 
no século XX, no entanto, que Blake passaria a ser descoberto pelo público, até ter a popularidade que tem hoje. É 
muito possível que a sua influência sobre os principais ícones da contracultura tenha tido um papel nisso.

136 Newton é mencionado nas primeiras duas estrofes do canto X de Don Juan, junto com a anedota da maçã. É óbvio 
que não podemos dar de barato qualquer declaração num poema tão irônico, mas é significante que o que Byron faz 
nessas estrofes é elogiar a ciência (profeticamente, o “motor a vapor” que irá um dia “conduzi-lo [o homem] à lua”) 
e a arte dos astrônomos, para então dizer que pretende fazer algo parecido via poesia.



como faculdades cruciais para se conceber a beleza, quanto em Mary, que com seu Frankenstein 

efetivamente criou a ficção científica como a conhecemos hoje, um gênero cuja popularidade é 

difícil de ignorar e que pode ser visto como uma forma de encantamento da ciência; também em 

Poe, que exaltou a frieza da composição analítica em seu processo de escrita do poema “O Corvo” 

em “A Filosofia da Composição” e, na prosa, concebeu o gênero da história de detetive, que 

encontrou seu expoente máximo, pelo menos no tocante à popularidade, na criação do personagem 

de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, um mestre da técnica hiperracional da dedução; nos 

herbários de Emily Dickinson, nos quais ela reunia cuidadosamente seus espécimes de flor, 

catalogados segundo seus nomes científicos; ou então, na França, com o surgimento da escola do 

realismo naturalista de Zola, que tinha declaradamente pretensões de trazer a arte literária para o 

nível da análise científica137. E assim por diante.

Seria mais adequado descrever a força que anima a produção artística do romantismo e do 

século XIX no geral como sendo não uma fuga da luz e reação à razão, portanto, mas a tensão 

gerada pelas aspirações racionais e seu resultado. Nenhum evento teve um impacto psicológico tão 

grande para os românticos quanto a Revolução Francesa (Falbel, 2008, pp. 30-6), que moldou a 

ética romântica revolucionária e sua crença na possibilidade do aperfeiçoamento do ser humano, 

traduzida nos gestos de rebelião e no engajamento político dos artistas do período (Hobsbawm, 

1962, p. 269). A Revolução Francesa, no entanto, não é nada senão uma tentativa, de sucesso dúbio, 

em promover um desdobramento dos ideais iluministas, como já comentamos, já colocados em 

prática na Revolução Americana.

Ao mesmo tempo, esse período em que florescem os românticos, que Hobsbawm chama de 

“era das revoluções” (1789-1848), também viu certas consequências indesejáveis dessa mesma 

empreitada: os horrores trabalhistas da Revolução Industrial, a violência do período do Terror da 

Revolução Francesa, o tédio, a mediocridade e a pusilanimidade da vida burguesa que se instalam 

assim que essa classe social assume o poder até então dominado pelos aristocratas (Hobsbawm, 

1962, p. 255). E entre esses dois poios que se flagra o artista que produz sua arte nesse período, 

numa tensão que, como o historiador comenta, foi imensamente produtiva. Como vimos, há certas 

experiências que estão além das capacidades explicativas da razão, mas que não implicam sua 

completa derrocada, que é o provável motivo pelo qual modos de religiosidade místicos surgem e 

prosperam em pleno século XVIII, até serem tomados como a forma padrão de religiosidade do 

XIX. Como os românticos descobririam, essas experiências são muito mais poderosas do que o

137 É claro que o caso de Huysmans pode ser visto como ilustrativo de um esgotamento dessa escola, mas, em todo 
caso, esse é um processo que começa apenas a partir do final do século. Entre o lançamento de Às Avessas e o 
estopim da Primeira Guerra passam-se não mais do que trinta anos, afinal.



discurso racional no tocante à capacidade de convencimento, por conta de sua intensidade13S. Nisso, 

são exemplos dos mais ilustrativos os de Wordsworth, com poemas como “I wandered lonely as a 

cloud”, na medida em que descreve um tipo radical de experiência da natureza pelo eu-lírico diante 

de uma imagem (a dos narcisos à beira-mar), e com Coleridge, com o desfile sinistro de visões do 

protagonista da sua Balada do 'Velho Marinheiro, que perturba a paz dos presentes em uma festa de 

casamento. Contra o torpor do cotidiano burguês, o romântico -  sempre extremo e avesso a tudo 

que seja morno (ibid., pp. 259-60) -  propõe o choque da experiência intensa, seja ela a experiência 

da contemplação do mundo natural, a experiência do amor, a experiência mística, a experiência do 

Nada ou a experiência da beleza da arte. Isso não contradiz o culto romântico à imaginação, na 

medida em que a imaginação não é senão um tipo de experiência também, mas uma experiência 

mental, com pouco ou nenhum estímulo externo. A essa intensidade de vida deveria corresponder 

também uma intensidade de expressão, como comenta Veyne (1985, p. 270), que já glosamos no 

primeiro capítulo, e é essa exploração da intensidade literária que distanciará cada vez mais os 

artistas de modos racionais de expressão, o que é melhor entendido como uma consequência do que 

como um projeto139.

Não por acaso também, é nesse período que vemos surgir esse lugar-comum do artista com 

biografias polêmicas, aventuras e episódios bizarros que acompanham o ideal de viver a vida 

intensamente. Crowley -  que foi grande leitor de Blake, Shelley e Baudelaire, e cuja biografia 

inclui, além da sua carreira no ocultismo, uma vida sexual escandalosa e todo um prazer em 

contrariar a moral vigente, bem como posições políticas ao mesmo tempo extremas e ambíguas, e 

um 'Wanderlust constante que o levou a visitar o México, a índia, a China, Argélia e Tunísia e a 

desenvolver o montanhismo como hobby -  de muitos modos poderia ser descrito como alguém que 

incorporou a culminação desse estilo de vida romântico. Sua popularidade para além dos círculos 

esotéricos e o fascínio que até hoje exerce sobre a cultura de massa são significativos do apelo 

persistente do romantismo, ainda que as formas literárias desenvolvidas pelos românticos (e ainda 

praticadas, com alguma defasagem, por Crowley e outros imitadores no começo do século XX) 

tenham perdido um pouco do seu impacto com o surgimento de possibilidades de expressão ainda 

mais intensas.

Tais ecos do romantismo costumam se manifestar muitas vezes nos lugares onde menos se 

espera: por exemplo, nos discursos da ciência contemporânea. A ciência espiritualizada dos

138 Daí que, como diz Golomb (1995, p. 27), a literatura seja um recurso poderoso para incitar os leitores a viverem 
uma vida autêntica, como bem o souberam os pensadores da autenticidade, como Kierkegaard, Nietzsche, Sartre e 
Camus. Trataremos do assunto na seção 7 do capítulo por vir.

139 O próprio fato de o poeta insistir na produção de poesia, aliás, poderia ser visto como uma forma de irracionalidade. 
Como vimos já  em Peacock, no seurts quatro idades da poesia (1820), com o desenvolvimento dos novos tipos de 
saber, a poesia, como resquício de eras mais primitivas, deveria estar fadada a desaparecer.



vitorianos com as aspirações à evolução espiritual do ser humano também ruiu diante da Primeira e 

Segunda Guerras e da Guerra Fria, pois, afinal, como afirmar qualquer grau de desenvolvimento 

espiritual, nos sentidos mais tradicionais desse conceito, diante desse gesto máximo de húbris -  

“Now I am become Death, the destroyer of worlds”, como teria supostamente dito Oppenheimer à 

ocasião do primeiro teste nuclear, em citação de uma frase do deus Vishnu no Bhagavad-Gita140 -  

que é a nuvem da bomba atômica? Essa sensação de que o ser humano está “evoluindo” passa 

depois a persistir apenas como um discurso de nicho, mas isso não quer dizer que o discurso 

científico não tenha procurado outros modos de reencantamento, sobretudo com o desenvolvimento 

da astrofísica. Quando Cari Sagan (1980, p. 244) conclui, após traçar as origens espaciais dos 

elementos químicos que constituem as células do corpo humano, que somos feitos do “material das 

estrelas” {starstuff), ele está dando um passo além do trabalho da razão e da ciência de explicar 

mecanicamente um universo no qual a humanidade não tem necessariamente algum propósito. Com 

efeito, Sagan, nesta declaração mas também em toda a sua obra, parece promover o reencantamento 

do mundo ao apontar, maravilhado, para a experiência intensa da contemplação do espetáculo 

sublime do universo (superior em escala, mas não diferente em lógica, daquilo que faz Wordsworth 

com seus narcisos) e para os elos que, por sua vez, o ligam ao ser humano -  como se dissesse, 

“olhe, isto é incrível, e nós também somos parte disso”. Essa postura o distancia e muito da 

perspectiva desencantada, burguesa e utilitarista da ciência, para a qual sua principal função, 

sobretudo do século XX em diante, é gerar a tecnologia para a produção de novos bens de consumo. 

O discurso de Sagan, para nós das humanidades que precisamos reafirmar o tempo inteiro nosso 

direito de existir nesse mundo, soa, nesse sentido, como uma defesa das ciências menos diretamente 

aplicáveis, como é o caso da astrofísica.

Como vemos, tivemos muitas reviravoltas, do século XVIII para cá, em nossas visões sobre 

razão, religião e ciência.

Por fim, isto é para demonstrar que é possível também observar o problema do fenômeno da 

perda de poder da linguagem dentro do esquema dessa dinâmica de movimentos de 

desencantamento e reencantamento que viemos comentando. O termo desencantamento poderia 

muito bem descrever o sentimento de perda de poder da linguagem que é o nosso objeto de estudo, 

não apenas pela dimensão literária, nas palavras de Steiner, de o poeta encontrar a língua “sórdida 

de mentiras” e desprovida de suas “energias numinosas”. Em alguns casos, esse desencantamento 

foi mais literal e de fato se deu dentro do âmbito espiritual. Nas páginas seguintes até o final deste 

capítulo, observaremos como o avanço do desencantamento do mundo afetou a linguagem ao, por

140 O relato é mais anedótico do que factual, mas, como costuma acontecer com essas situações, o impacto da cena 
imaginária é tão grande que ela não ter acontecido se toma um mero detalhe.



exemplo, torná-la “inútil para a comunhão mística”, segundo um nome importante do ocultismo do 

século XX, e esvaziá-la dos seus tabus -  na medida em que o próprio tabu linguístico é uma 

demonstração do poder da linguagem e uma tentativa de controlá-lo, porque, sem esse controle, ela 

pode causar grandes desastres. Ao mesmo tempo, esse desencantamento causou uma resposta, que 

se manifestou não apenas no interesse renovado pela cultura esotérica, mas também em fenômenos 

culturais como a emergência da hipótese forte do relativismo linguístico manifestada no 

whorfianismo e no politicamente correto, como pretendemos argumentar.

Consideremos o caso do artista e ocultista inglês Austin Osman Spare (1886-1956), por 

exemplo, que provavelmente não é muito famoso pela sua obra artística, que acabou sendo mais 

conhecida apenas no nicho esotérico, onde encontramos também os admiradores de seus escritos 

mágicos. Em um de seus ensaios, publicado postumamente como Two Tracts on Cartomancy, em 

meio à prosa tortuosa e com frequência desconexa de Spare, como já é de se esperar no gênero, lê- 

se com clareza, no entanto, a seguinte frase:

There are abstract ‘Ids’, symbols that are cognizances o f the mind, inveterate, interpreted by 
some kind of metaphor. Our actions and beliefs being liars to each other, our usual language 
is useless for mystic communion.
(Spare, 1997, p. 32)

A lógica do autor segue o pensamento da psicanálise do período e a “descoberta” de divisões 

independentes da psiquê chamadas por Freud de Ich, Über-Ich e Es, ou ego, superego e id na 

primeira tradução de inglesa de James Strachey, que acabou cristalizando como esses conceitos 

viriam a ser chamados nas traduções posteriores -  havendo uma clara alusão ao último dos três, o 

id, no trecho citado. Logo, para Spare, essa divisão interna da mente humana e sua linguagem acaba 

por minar a funcionalidade da linguagem comum no contexto místico, que exige concentração 

completa, a indivisibilidade do pensamento. Essa ideia reaparece também, depois, em outro trecho, 

do seu livro de aforismos Micrologus, publicado originalmente em 1952:

8. Words, words, words, however used -  whatever they symbolise, request, or tell -  say 
more! -  showing inbetween, the antics of all motives! Yes, word rendering offers the 
quickest of deaths to flabby ideas, and also the most poignant, suggestive, contagious, 
substitutive, and lasting means known to convey anything. Most deadly virus! most potent 
abcreation, and magic subtlety! ... even your erasure has you believing...

We are over-stuffed with words -  now a veritable systole and diastole of mind: 
whether or not we correctly articulate, we suffer post-prandial torpor. (...)

15. Words have lost their pristine power, now impressing as on a queachy surface. 
They become an ambiguous way of Knowing and fourth-hand experiencing, because one’s 
reactions to events can never be formed or apprized from anothers’.

Queerly, most people believe what they read or hear if written or spoken rigorously 
or as authoritatively. Yet human credulity has more of virtue than of absurdity.
(Spare, 2001, pp. 16-7)



A esta altura, creio que é desnecessário glosar a ressonância entre os diagnósticos de Spare e 

de Steiner. A repetição da palavra words, por sua vez, também nos remete ao “words, words, words” 

da resposta enfastiada de Hamlet quando Polônio lhe pergunta, no ato II, cena 2 da sua tragédia, o 

que ele está lendo -  e, em ambos os casos, a redução de um uso de linguagem a “words, words, 

words” representa essa perda de sentido.

Porém, se é evidente o processo de desencantamento da linguagem, as manifestações do seu 

reencantamento podem ser mais sutis. A mais transparente -  fora do âmbito do ocultismo, no qual 

Spare desenvolveu uma técnica chamada de sigilação, que exploraremos na seção 3 do capítulo 

seguinte -  é a  sacralização da poesia, que se manifesta no discurso dos próprios autores do XIX 

sobre poesia e o ofício do poeta, como visto já no capítulo anterior. Mas há um outro aspecto cuja 

relação ao nosso tema aqui não costuma ser evocada com muita frequência: o surgimento de uma 

categoria de relativismo linguístico chamada de whorfismo, whorfianismo ou sapir-whorfianismo141.

Deutscher é enfático em seu tratamento do tema:

Today, any mention of linguistic relativity will make most linguists shift uneasily in their 
chairs, and “Whorfianism” has largely become an intellectual tax haven for mystical 
philosophers, fantasists, and postmodem charlatans.
(Deutscher, 2010, p. 131)

Mesmo enquanto resgata o “que dá para salvar”, nos termos dele, do relativismo linguístico 

-  demonstrando, por exemplo, o resultado de certos testes que apontam para uma influência sutil da

língua materna sobre a cognição -, tal é o tom de Deutscher. Gonçalves (2008) é um pouco mais

simpático em sua leitura da história do relativismo linguístico, que, como aponta, citando 

Protágoras, tem uma origem filosófica muito anterior à obra de Edward Sapir e Benjamin Lee 

Whorf, e propõe uma crítica pertinente à arrogância da ciência moderna. O trabalho de ambos os 

autores apresenta semelhanças na medida em que, ao fazerem esse estudo do relativismo 

linguístico, procuram não apenas expor seu lado mais esotérico, mas também explorar o que há de 

plausível, como faz Gonçalves, ao falar dos estudos de Gumperz & Levinson, Gentner & Goldin- 

Meadow e Dan Slobin (ibid., pp. 133-43), ou Deutscher, ao falar dos experimentos dos psicólogos 

Toshi Konishi, Boroditsky & Schmid e Maria Sera (Deutscher, 2010, pp. 209-16).

Mas há sim uma dimensão que poderia ser descrita como mais esotérica, não apenas mística, 

mas de fato mágica. Para deixarmos mais claro em que sentido isso se dá, seria interessante 

chegarmos a uma definição razoável do que é o mágico -  do contrário, afirmar que o whorfianismo

141 Porque existem vários sentidos através dos quais podemos pensar a expressão “relativismo linguístico” e porque 
Sapir se distancia de Whorf por seu pensamento ser mais alinhado a um de seus modelos mais plausíveis 
(Gonçalves, 2008, p. 85), chamaremos de whorfianismo o modelo que representa a versão mais forte da hipótese de 
Sapir-Whorf, que postula que as categorias da língua afetam o pensamento, inclusive em termos temporais e 
espaciais, como no caso que os autores descrevem da língua hopi.



promove uma visão mágica da língua não significaria muita coisa. Porém, mesmo sem termos essa 

definição prévia, há fortes sinais de um esoterismo por vezes muito pouco velado em Whorf. Como 

aponta Gonçalves, há momentos de sua obra em que o autor parece se referir a certos “poderes do 

pensamento”, como quando fala que os hopi não têm uma ideia de imaginação, e é como se seus 

pensamentos fossem dirigidos diretamente aos objetos aos quais eles se referem, o que também se 

aplica, para o autor, bizarramente, à torcida de umjogo de futebol (Gonçalves, 2008, pp. 106-7). E 

um ensaio como Language, thought, and reality, escrito para uma revista indiana chamada 

Theosophy (!) e publicado na coletânea de Languages and logic (1956), de John Carroll, não só 

apresenta ideias radicais (como a de que objetos materiais, como uma estação de rádio, seriam 

processos linguísticos) como o faz numa linguagem muitíssimo colorida, como quando diz que os 

Deuses percebem que a ordem desse “incrível conjunto de artimanhas” (i.e. a linguagem) foi 

“roubada do Universo”. Diz Gonçalves que é nele que encontramos “muitas das afirmações 

esotéricas, holísticas e quase alucinadas de W horf’ (ibid, p. 116), e, pelo visto, somos inclinados a 

concordar.

Há algumas definições antropológicas de “magia” que já existem, como a de Mauss (2001), 

que separa o mágico do religioso com base numa distinção entre o social e o privado, de forma de 

que o religioso seria aquilo que é lícito e social, e o mágico, ilícito e privado. Uma distinção como 

essas, porém, não é útil para os nossos propósitos, sobretudo depois de lançarmos um olhar 

histórico sobre uma cultura esotérica na qual ambas as coisas muitas vezes se confundem. No 

entanto, uma definição êmica e lapidar como a de Crowley, “a Ciência e Arte de causar que 

Mudanças ocorram em conformidade com a Vontade” é, ao mesmo tempo, ampla e específica 

demais, por se referir ao fenômeno a partir da perspectiva da magia moderna. Como comenta 

Cardoso, em referência ao seu objeto de estudo, os PGM, o termo “magia” é extremamente 

abrangente, por vezes incluindo práticas que se encaixam no âmbito da religião, com oráculos, 

adivinhação e hinos laudatórios, por vezes indo na contramão do religioso como uma tentativa de 

coagir as divindades e forças naturais (em vez de meramente persuadi-las) a realizar o que o 

feiticeiro deseja (Cardoso, 2016, p. 11). Se pensarmos nesse aspecto causativo, no entanto (o 

feiticeiro quer fazer com que algo aconteça ou deixe de acontecer), em oposição ao experiencial 

passivo que define o místico, segundo James (1917) e Scholem (1978), e tendo em mente a sua 

relação com o mundo racional e mecânico do pensamento desencantado, podemos chegar a uma 

formulação adhoc que ainda que não resolva o problema (a discussão ainda vai longe...) pode ser 

útil para os nossos propósitos. Seria razoável, então, descrevermos como “mágico” tudo aquilo que 

tem uma relação empiricamente fraca entre causa e efeito, o que os lógicos chamariam de falácia 

“Post hoc ergo propter hoc”.



Por exemplo: compare um ritual de “magia negra” com uma execução. A execução e o ritual 

podem ambos constituir uma cerimônia, envolvendo certos gestos, fórmulas e material manipulado. 

A execução, porém, (pensemos num fuzilamento) apresenta relações fortes, repetidamente 

observáveis, entre causa e consequência: o algoz puxa o gatilho, que resulta no disparo do projétil, 

que perfura o corpo da vítima, levando à morte. Exceto pelo resultado, que é a morte de fato, cujo 

mistério último é inexplicável por natureza, o funcionamento de cada passo nesse processo é 

compreendido e pode ser reproduzido com sucesso em outras situações, por pessoas diferentes, o 

que é a definição de uma experiência falseável. A eficácia de um fuzilamento pode ser 

cientificamente provada. No ritual, porém, a lógica é mais simbólica do que causal -  muitas vezes 

recorre-se a imagens ou itens que tenham tido contato com a vítima e/ou efígies que a representam 

-  e há uma lacuna entre a causa e o efeito que é preenchida pela crença do conjurador. Ele pode 

acreditar estar manipulando certas forças metafísicas que formam a base da realidade ou então se 

comunicando com espíritos que realizarão aquilo que ele pede. Se obtiver sucesso e o alvo for 

morto, como aconteceu quando Yitzhak Rabin nos anos 90, foi assassinado um mês após um grupo 

de rabinos ter realizado uma maldição chamada Pulsa DiNura contra ele, não há como provar que 

haja qualquer relação entre os dois eventos, e a sua aparência de funcionamento se dá através do 

viés de confirmação142. Como cada evento mágico é único, com inúmeras variáveis, ele é, por 

natureza, reiterável, porém irrepetível, como um enunciado bakhtiniano -  logo, impossível de ser 

falseado143.

Nesse sentido, há de fato algo de mágico no whorfianismo, como há também na noção da 

sacralidade do ofício de poeta, visto que não há qualquer relação causal óbvia entre uma língua ter 

uma dada característica sintática, fonética ou morfológica e os seus falantes terem uma 

característica equivalente na estrutura de suas consciências e personalidades -  e é  para preencher 

essa lacuna entre causa e efeito que entram os “filósofos místicos, fantasistas e charlatões pós- 

modemos”. E evidente, no entanto, que isso deriva também do nosso desconhecimento até agora 

sobre o que é e como funciona a consciência.

Mas, se o surgimento do whorfianismo representa um reencantamento da linguagem, qual a 

relação disso com o seu desencantamento? E possível dizer que a emergência do whorfianismo é 

uma consequência da linguagem ter sido desencantada, na medida em que a percepção de uma

142 Isso, é claro, é dito pressupondo um ritual feito às escondidas, diferente do caso de Rabin. Numa situação com 
menos publicidade, pode-se ignorar os possíveis efeitos psicológicos e sociais que um ritual social desencadeia e 
podem resultar num efeito nocebo, por exemplo, ou inspirar um terrorista a assassinar a vítima.

143 Essa nossa definição, com base numa noção talvez ainda muito racionalista de causalidade, é ad hoc porque 
vulnerável, por exemplo, às ideias de um autor como Hume, que conclui que a causalidade não existe, que ela é 
indistinguível de uma “conjunção constante”. Entrarmos nesses detalhes, porém, seria um desvio considerável que 
não contribuiria muito à discussão.



pobreza espiritual da modernidade teria levado Whorf a procurar em outras línguas e culturas, como 

o Hopi, o que não encontrava no Ocidente?

Um pouco mais próximo de nós temporalmente, para além das raízes filosóficas em 

Protágoras, segundo Deutscher, apesar de o relativismo linguístico ter sido proposto por Sapir- 

Whorf na década de 20, as suas raízes, ainda que não muito bem desenvolvidas, datam do século 

XIX, com ninguém menos do que um dos pais da linguística, Wilhelm von Humboldt (Deutscher, 

2010, pp. 131-4). Entre as coisas que Humboldt diz constam as afirmações de que: 1) a língua-mãe 

não seria apenas um meio de representar uma verdade já conhecida, mas de descobrir essa verdade 

ainda não reconhecida; 2) a linguagem é o “órgão” que forma o pensamento; 3) deve haver uma 

relação íntima entre as leis da gramática e as leis do pensamento, e por isso, uma coisa deve 

depender da outra; e 4 ) a  diferença entre línguas não é apenas de sons e sinais, mas de visão de 

mundo. Essa declaração, mais tarde, em 1873, também encontraria eco em outra, do classicista Max 

Müller, de que as “palavras pelas quais pensamos são canais de pensamento que não fomos nós 

mesmos que escavamos, mas que já encontramos prontos para nós”. A esses nomes ainda podemos 

somar o do linguista norte-americano William Whitney e do matemático e filósofo William 

Kingdom Clifford.

Humboldt jamais explorou melhor essa hipótese, no entanto, e é possível que essas 

declarações tenham captado algum tipo de consenso tácito do período, que parecem ter sido 

compradas assim sem maior necessidade de elucubrações. Como Gonçalves (2008, p. 110) aponta 

ainda, Whorf nunca leu Humboldt -  o que é, “no mínimo, infeliz”, como diz, e motivo de alguma 

perplexidade.

Voltando um pouco mais no tempo, podemos encontrar um outro nome ainda no século

XVIII, com o conde Antoine de Rivarol, autor do panfleto De l ’universalité de la langue française

(1784). Eco, ao traçar a sua história da procura por línguas perfeitas e da luta para a criação de

línguas filosóficas artificiais, cita de Rivarol porque, nesse panfleto, ele vai contra a empreitada

toda, valendo-se do argumento de que conceber uma língua perfeita não é necessário porque já

existiria uma língua perfeita. Esta língua, é claro, seria o francês. Até mesmo a ordem sintática

francesa -  sujeito-verbo-objeto -  seria uma ordem sintática “superior”, em que o sujeito vem

primeiro, o que reflete a lógica natural do bom senso -  da razão, portanto -  que é o contrário da

lógica inferior dos sentidos, na qual o objeto viria primeiro, por ser a primeira coisa a ser percebida.

Até aí tudo bem -  é o  esperado de um comentário patriótico sobre a própria língua, inclusive numa

característica que não é particularmente rara144. A parte em que de Rivarol sai disso e entra nos

144 Segundo a última edição do World Atlas o f  Language Structure Online, as línguas SVO representam 41% das 
línguas do mundo, perdendo apenas para as línguas de ordem SOV (47,5%). Dentre os arranjos mais comuns não 
constam casos em que o objeto vem primeiro, o que faz do argumento de de Rivarol um espantalho particularmente



indícios de um possível proto-whorfianismo é quando ele se baseia nesse argumento para concluir 

que “se os outros povos, falando em outras línguas, abandonaram a ordem direta e natural das 

palavras, foi porque permitiram que as paixões prevalecessem sobre seu intelecto” (Eco, 1995, p. 

300). E porque não podemos atribuir o peso da influência dos escritos de uma figura como 

Humboldt aos arroubos ufanistas de um monarquista obscuro e malfadado do período da Revolução 

Francesa, que eu falo num tipo de “consenso tácito” da época, portanto. Há uma diferença, é claro, 

de vetores entre a visão de Sapir-Whorf e a visão de de Rivarol -  no primeiro, as características 

linguísticas influenciam as psicológicas, enquanto no segundo seria o contrário -, mas uma vez 

estabelecida essa relação, passa a ser um mero detalhe a direção na qual flui a influência, até porque 

há a possibilidade de uma coisa alimentar a outra: porque as paixões prevalecem sobre a razão, fica 

essa marca na língua, que, por sua vez, perpetua esse equívoco, de modo que, para os falantes 

futuros, seria natural que a ordem dos sentidos, com o objeto vindo primeiro, fosse a ordem correta, 

a ordem do seu pensamento.

Ou assim seria, se houvesse alguma substância no que postula de Rivarol145.

Voltamos agora a Dante, que já havia sentido os limites do poder expressivo da linguagem 

comum diante da comunhão mística -  tradicionalmente, o tipo de situação que costuma desafiar a 

linguagem, como vimos, mesmo antes da experiência do misticismo moderno comentado por Spare. 

De que é capaz a língua que fala mamma ou babbo diante de uma experiência como a visão do 

Inferno ou o Paraíso? Porém, para Dante como para outros renascentistas, como Ficino ou John 

Dee, sempre que a linguagem humana falhasse, restaria ainda a fé na existência de uma linguagem 

suprema, fosse ela o hebraico (histórico, pré-babélico ou pré-lapsário), o egípcio ou o enoquiano, à 

qual nenhum mistério seria alheio. Nenhuma dessas línguas tinha qualquer primazia, no entanto, 

para o europeu erudito do XIX, senão nos círculos iniciáticos de ordens secretas esotéricas, e, como 

vimos, mesmo nelas havia cada vez mais a consciência de que o poder dessas línguas derivava não 

de alguma característica intrínseca a elas, mas de sua estranheza. Havia ainda um eco do hebraísmo 

em Swedenborg, quando ele fala vagamente da língua dos anjos como “parecida com o hebraico” 

em “alguns” aspectos.

Quando chegamos a 1806, com a publicação da Pasilogie, ou de la musique considérée 

come langue universelle, de Anne-Pierre-Jacques de Vismes, a língua que supostamente seria uma 

cópia da língua dos anjos, “cujos sons derivavam dos afetos da alma”, já não mais assume o aspecto 

de uma língua tal como articulada pelo aparelho fonador humano, mas sim os de uma linguagem 

musical (Eco, 1995, pp. 303-4). Concebendo uma escala de 21 notas, de Vismes com efeito criou

capenga.
145 As conclusões dele, afinal, não nos lembram as de Maimônides sobre o hebraico?



um tipo de alfabeto musical no qual cada nota equivale a uma letra, o que possibilitaria transcrever 

um texto francês para a forma musical. Mas, por conta da miopia linguística típica dos homens de 

letras franceses do período, que tinham como fato inquestionável a universalidade do francês146, e 

por não distinguir entre língua e língua escrita, o sistema de de Vismes fracassa por completo em 

suas pretensões a uma linguagem universal, ainda que talvez pudesse ter usos criptográficos. Seus 

esforços foram seguidos pelos de François Soudre, que inventou o Solresol em 1827, divulgado 

depois na publicação Langue musicale universelle (1866), uma língua que, de fato, atribuía sentidos 

às notas musicais, de forma que era possível expressar conceitos musicalmente sem depender de sua 

conversão em grafemas alfabéticos. Porém, apesar de o Solresol representar um certo refinamento 

intelectual em relação à língua de de Vismes, ele também já foi descrito como “a mais artificial e 

impraticável de todas as línguas apriorí” (ibid.., p. 306).

As tentativas de se produzir línguas artificiais a priori com base na crença de que seria 

possível construir uma língua filosófica perfeita e racional continuariam até o começo do século 

seguinte, num ímpeto não diferente daquele que produziu a décade do calendário francês, e com 

resultados igualmente frustrantes. A partir de então, esse tipo de trabalho vai aos poucos 

abandonando o espaço do estudo científico para se tomar ocupação de excêntricos e autores de 

fantasia e ficção científica -  e, nesse âmbito, os exemplos de maiores sucesso seriam as línguas 

concebidas por Tolkien para o seu universo imaginário, como o élfico, e línguas alienígenas como o 

Klingon, da série Star Trek. No mais, a exceção a essa regra parece ser o esperanto, criado pelo Dr. 

Zamenhof em 1887, sobretudo porque foi pensado não como uma língua filosófica perfeita, mas 

com a esperança de que pudesse ser a língua internacional que uniria a humanidade e traria paz aos 

povos. Essas aspirações, porém, até o momento permanecem ainda no âmbito da utopia, como se 

pode averiguar com facilidade qualquer um que não tenha se isolado da vida em sociedade como 

Zaratustra ou Des Esseintes.

E interessante tratarmos desses experimentos falhos, em parte porque eles são ainda outra 

encarnação, em pleno século XIX, do espírito iluminista de que viemos falando nas últimas páginas, 

mas também porque, em alguns desses casos, sobretudo o da língua de de Vismes e do Solresol, 

bem como também a língua esotérica das correspondências, a linguagem supostamente perfeita tem 

como base coisas que não são linguagem absolutamente. Não deixa de ser curioso que, nesse 

período, os estudiosos tenham voltado os seus olhos para a assemia da música e das coisas 

materiais, como árvores e perfumes, como ideais. Seria tentador atribuir a esse espírito a 

progressiva aproximação da poesia e da música que se observa no romantismo inglês e no

146 Quanto mais escavamos o tema, mais difícil se toma não apontar para a miopia dos iluministas franceses, o que 
ilustra o modo como, cinicamente, uma suposta racionalidade pode ser -  e de fato foi -  usada como argumento para 
validar poderes vigentes.



simbolismo francês, como vimos, bem como a sua “coisificação”, expressada na máxima de 

Archibald MacLeish de que “A poem should not mean / But be”, masjá digredimos demais sobre o 

assunto. Em todo caso, creio que esteja razoavelmente bem estabelecido que o sonho, ou delírio, de 

uma língua suprema -  e não meramente uma língua universal, como o esperanto -  estava em queda 

livre ao longo do XIX.

Dito isto, podemos entender o que significa a morte dessa noção linguística diante da 

sensação de impotência da linguagem: não havendo mais uma língua suprema que a redima, essa 

impotência passa a valer para toda a linguagem. Talvez fosse possível e produtivo postularmos uma 

história do desencantamento da linguagem em três etapas: 1) um momento inicial em que se confia 

na linguagem e se acredita em seu poder, tanto construtivo (para a magia) quanto destrutivo (o tabu, 

que exploraremos na seção seguinte); 2) seguido por um momento em que a crença nesse poder da 

linguagem é deslocada e passa a abranger apenas idiomas específicos, removidos da esfera 

cotidiana, como o hebraico, em detrimento dos idiomas mais comuns; e 3) o momento após a 

derrocada até mesmo desses idiomas favorecidos, no qual nenhuma língua mais é considerada 

sagrada. E, no entanto, esse cenário final de terra devastada se toma propício para que uma 

necessidade de reencantamento inspire as pessoas a pensar outros modos através dos quais a 

linguagem seria capaz de ter poder, como pela capacidade que lhe é atribuída de moldar o 

pensamento, o que, no limite, levou Whorf a procurar outras línguas cuja forma de moldar o 

pensamento lhe parecesse mais desejável. Que esses gestos se situem num mesmo contínuo de 

pensamento mágico explica as “afirmações esotéricas, holísticas e quase alucinadas de W horf’ -  

não desvios, mas a sua conclusão lógica. Veremos um pouco mais sobre isso agora, antes de 

passarmos para o problema do tabu linguístico.

E bom lembrar ainda que é nessa virada do XVIII para o XIX que nasce o conceito de 

ideologia -  ou melhor, idéologie, outra criação da Revolução Francesa. Um neologismo de Antoine 

Destutt de Tracy, a ideologia foi concebida para ser uma ciência das ideias. Como afirma Eagleton:

A noção de ideologia nasceu portanto em condições inteiramente ideológicas: a ideologia 
pertencia a uma política racional, contrária à barbárie irracionalista do Terror. Se os homens 
e mulheres deviam realmente governar a si próprios, então era preciso, antes de tudo, 
esmiuçar pacientemente as leis de sua natureza. Para isso era necessário, afirmava De 
Tracy, “um Newton da ciência do pensamento”, e ele próprio era um óbvio candidato ao 
posto. Uma vez que toda ciência repousa em idéias, a ideologia desalojaria a teologia como 
soberana de todas elas, garantindo-lhes unidade.
(Eagleton, 1997, p. 68)

De Tracy, porém, logo se tomou alvo da hostilidade de Napoleão e, nesse processo, as 

palavras “ideologia” e “ideólogo” passaram a assumir o tom que têm hoje, conforme Napoleão 

prosseguiu pondo a culpa por todas as mazelas da França nos “ideólogos” e sua “metafísica difusa”.



Não que de Tracy fosse inocente -  como descreve Eagleton, ele era ele mesmo uma figura dúbia, 

um ideólogo sem o saber, como qualquer iluminista, e ao mesmo tempo um revolucionário radical e 

um dos maiores proprietários de terras da França -, mas não se pode negar que, desde a sua criação 

e até assumir um significado negativo, o conceito de “ideologia” passou por um caminho dos mais 

tortuosos. De Tracy também não fez pouco para difundir a sua nova palavra -  o seu Elementos da 

Ideologia rapidamente foi traduzido para as principais línguas da Europa -, mas foi Karl Marx 

quem veio a cristalizá-la tal como a conhecemos. Diz Eagleton, ao discutir alguns dos inúmeros

sentidos que a palavra tem hoje, “se ideologia é, ao mesmo tempo, ilusão e veículo pelo qual os

protagonistas sociais entendem o seu mundo, então isso nos revela algo bastante desanimador com 

relação a nossos modos habituais de perceber” (Eagleton, 1997, p. 16).

A ideologia necessariamente se ancora na linguagem -  assim como uma linguagem privada 

é impossível (Wittgenstein, 2009, p. 95, §243), só podendo existir como uma simulação da 

linguagem real na comunicação entre duas pessoas, a ideologia pode até ter uma existência residual 

num contexto de absoluta solidão, mas sem qualquer relevância, visto que uma forma de governo, 

vigente ou proposta, só existe quando há mais de uma pessoa. Volóchinov já havia chegado a essa 

mesma conclusão em seu clássico Marxismo e filosofia da linguagem, onde diz:

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo 
físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele 
também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico
possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo
que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. Um corpo físico vale por si 
próprio: não significa nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. 
(Volochinov/Bakhtin, 1992, p.31, tradução de M. Lahud e Y. F. Vieira, grifos do autor)

Daí que o discurso, a linguagem, entendida como um sistema de signos, seja o meio natural 

da ideologia: “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência” {ibid., p. 36). E evidente que 

Volóchinov, realizando sua análise a partir de uma perspectiva científica desencantada, negue que as 

coisas do mundo sejam signos que apontem para uma realidade superior, espiritual, ou para o 

próprio mundo, a partir de uma conexão também espiritualizada. Nesse mesmo espírito ele refuta 

ainda as afirmações da filosofia idealista e da visão psicologista da cultura para as quais a ideologia 

seria um fato da consciência. Ou seja, não há, para ele, uma consciência anterior, constituída por si 

própria, que exprime informações de seu âmago pela linguagem, mas a própria consciência 

individual só existe porque imersa no social pelo meio da linguagem. Logo, para partirmos disso, 

desse nascimento de um conceito de ideologia, para a concepção de que a própria linguagem molda



a visão da realidade, a distância é muito pequena e pode muito bem ter sido atravessada já por 

Shelley em 1820147, como vimos.

Por esse pensamento, na medida em que a linguagem é socialmente moldada pela ideologia 

e, por sua vez, molda os indivíduos pela sua consciência, emerge o problema desesperador que 

apontamos no capítulo anterior, de que a nossa consciência acabaria sendo deturpada pelo 

ideológico, de que toda linguagem é um tipo de lavagem cerebral. O salto daqui para o 

whorfianismo é pequeno, portanto, mas Volóchinov se resguarda disso mantendo a sua perspectiva 

estritamente materialista e enfatizando a relação com a palavra a partir das interações sociais. Há 

muito espaço para o misticismo e o inefável, por exemplo, em Whorf, -  e, inclusive, como aponta 

Gonçalves (2008, p. 119) as críticas ao whorfianismo são recorrentes em apontar como a 

possibilidade da tradução é um problema para essa visão da linguagem -  mas Volóchinov é enfático 

em afirmar que o inefável não existe:

O que chamamos de psicologia do corpo social e que constitui, segundo a teoria de 
Plekhánov e da maioria dos marxistas, uma espécie de elo de ligação entre a estrutura 
sócio-política e a ideologia no sentido estrito do termo (ciência, arte, etc.), realiza-se, 
materializa-se, sob a forma da interação verbal. Se considerada fora deste processo real de 
comunicação e de interação verbal (ou, mais genericamente, semiótica), a psicologia do 
corpo social se transforma num conceito metafísico ou mítico (a “alma coletiva”, “o 
inconsciente coletivo”, “o espírito do povo”, etc.).

A psicologia do corpo social não se situa em nenhum lugar “interior” (na “alma” 
dos indivíduos em situação de comunicação); ela é, pelo contrário, inteiramente 
exteriorizada: na palavra, no gesto, no ato. Nada há nela de inexprimível, de interiorizado, 
tudo está na superfície, tudo está na troca, tudo está no material, principalmente no material 
verbal.
(Volochinov/Bakhtin, 1992, pp. 45-6)

Trataremos melhor da visão de Volóchinov no capítulo final desta tese. Por ora, ainda 

pensando o problema do misticismo das visões sobre a linguagem, se a língua for vista como uma 

prisão, logo aqui observamos como ela formaria celas supostamente bastante distintas umas das 

outras. A língua perde, para o europeu do XIX e do começo do XX, o seu poder de expressão, mas 

retém um poder passivo de moldar, de maneira igualmente falha, o mundo do falante, de modo que, 

por causa dela, ninguém enxergaria o mundo como é de fato.

Eis o cenário desencantado da linguagem sob a ótica do whorfianismo.

E agora podemos entender o mecanismo através do qual ele se reencanta: como um preso 

que sonhe que a cela do outro seja melhor, fica a fantasia da possibilidade de que outras línguas -  

especialmente as línguas exóticas, como as ameríndias, no caso de Sapir-Whorf -  levem a ver o 

mundo de outra maneira, talvez uma maneira mais autêntica do que a da visão ocidental decadente.

147 Como vimos na seção 3 do primeiro capítulo, a ideia de que a linguagem no estado atual de coisas se vê decaída e é 
responsável pela deturpação do modo como o ser humano vê a realidade -  mas será renovada num momento 
apocalíptico e demonstrar toda a sua glória, tomando-se uma “perpétua órfica canção” - , é um conceito central do
seu Prometeu Desacorrentado.



No limite, é exemplar dessa visão um filme como A Chegada (2016), dirigido por Denis 

Villeneuve, baseado num conto do escritor contemporâneo Ted Chiang, em que alienígenas visitam 

a Terra para se oferecer para ensinar sua língua aos humanos. A capacidade de permitir que qualquer 

falante passe a perceber o tempo de forma tetradimensional -  tal qual Billy Pilgrim, em Matadouro 

5, de Vonnegut, outra narrativa que, curiosamente, também trata de percepção temporal e 

alienígenas -, ocasionada pelas estranhas propriedades do idioma alienígena, é uma das ficções 

mais interessantes engendradas dentro do conceito do relativismo linguístico. Mas, no tocante à 

relação com a realidade, ela não expressa uma visão necessariamente mais plausível do que a 

expressada pelo autor anônimo do livro dos Jubileus e sua exaltação do hebraico -  ambos 

trabalham, afinal, com as noções e ansiedades e lugares-comuns de sua época, e observar o que 

muda de uma obra para a outra diz muito sobre os processos históricos que moldaram a nossa 

sociedade atual.

Falando nisso, aliás, e quanto ao hebraico?

O idioma, afinal, vinha ocupando boa parte da nossa discussão desde o começo deste 

capítulo, mas o que aconteceu com ele?

Há dois temas principais que viemos explorando neste capítulo. Um é a noção de poder da 

linguagem, exemplificado pelo caso específico desse idioma. O outro é o das transformações sociais 

pelas quais passou a Europa dos séculos XVIII e XIX, e de como as forças geradas nesse processo 

levaram ao desenvolvimento de toda uma produção literária e esotérica, interligadas, como um tipo 

de desdobramento, ainda que irônico, do racionalismo iluminista. Ao longo das últimas páginas, o 

leitor e a leitora hão de notar que o segundo tema vem eclipsando o primeiro, o que é um reflexo 

também, em algum grau, da perda de importância que o hebraico teve para a cultura ocidental com 

o passar do tempo. No século XX, ninguém mais fora dos círculos místicos judaicos viria a manter 

qualquer posicionamento de excepcionalidade da língua.

A fundação, em 1948, do estado moderno de Israel também viria a ter um papel nesse 

desencantamento -  e já acompanhamos na seção 2 o caminho que o hebraico percorreu desde a 

época em que foram compostos os textos do Antigo Testamento até sua morte e ressurreição. 

Acontece, no entanto, que, se o renascimento de uma língua evidentemente traz vantagens, como 

todo um novo vigor decorrente do seu uso cotidiano, que a enriquece com novas palavras, novas 

expressões e novos usos de palavras antigas, por outro lado há uma perda no tocante à sacralidade, 

enquanto o sagrado for definido por oposição ao cotidiano, como claramente é o caso no judaísmo. 

Tanto é assim que um dos livros que folheio agora para a bibliografia (Kaplan, 1997) tem um aviso 

curioso em sua ficha catalográfica. Ele diz: “Este livro contém Nomes Divinos. Não o leve ao 

banheiro, nem a nenhum outro lugar impuro”. Quão mais frequente não deve ter se tomado o uso do



hebraico em banheiros após a recriação do estado de Israel? A ideia de se usar uma língua 

tradicionalmente litúrgica no sanitário parece mais adequada a um esquete sobre dor de barriga 

durante a missa, mas aqui ela é, de fato, uma realidade.

E, no entanto, esse não é o exemplo mais extremo. Talvez mais ilustrativo -  tanto do caso da 

dessacralização do hebraico e de sua cultura quanto da sua transmutação no conceito belicoso de 

Israel que se tem hoje -  seja o que aconteceu com o termo Merkabah (nnó"ia). Também grafada 

como Merkava, a palavra significa “carruagem” e tradicionalmente se referia a uma tradição mística 

anterior à Cabala, originada no século I a.C., que visava explorar os mistérios da visão do profeta 

Ezequiel. Num gesto digno de um satirista de mau gosto, as forças armadas israelenses (IDF), 

provando mais uma vez que a realidade tem menos escrúpulos do que a ficção, resolveram dar o 

nome de “Merkava” a um modelo de tanque de guerra.

6. “Eu crio enquanto falo”, ou: quebrar tabus é muito divertido até alguém ser devorado por 

um urso

ABRACADABRA -  voltando agora ao assunto das palavras de origem semítica em contextos 

esotéricos -  é provavelmente a mais famosa de todas as voces magicae. Sua origem é atribuída ao 

aramaico ou hebraico, ‘abr‘akadabr‘a (N“Q7DN“QN) ou ‘abraqadabr‘a (N~Q7p~QN). Nós a 

conhecemos hoje, junto de outras “palavras mágicas” como “sinsalabim” e “alakazam”, dos palcos 

de truques de ilusionismo, que se tomam uma atração popular também no final do século XIX (é na 

última década que Houdini, por exemplo, começa sua carreira), mas, antes disso, ela teve um longo 

histórico de usos sérios. ABRACADABRA costumava ser inscrita em talismãs da Inglaterra 

medieval, a fim de espantar a peste, prática que persiste até o século XVII e é mencionada, 

inclusive, com profunda perplexidade da parte do narrador, em A Journal o f the Plague Year (1722), 

de DeFoe; e, muito antes ainda, nós a encontramos nos amuletos indicados pelo médico romano 

Quinto Sereno Samônico, no século III, para diminuir a febre148, o que o arqueólogo E. A. Wallis 

Budge pressupõe que teria sido inspirado por amuletos de sectos gnósticos e basilidianos (Budge, 

2011, p. 68). Apesar do seu fim de carreira que, de uma perspectiva mágica, acabou sendo muito 

pouco nobre, Crowley a inclui em seu repertório de fórmulas para cerimônias e rituais thelêmicos, 

modificada como abrahadabra, que significaria, para ele -  na chave interpretativa bastante própria 

que é típica, como vimos, do ocultismo -  “a Grande Obra realizada” (Duquette, 1993, p. 174).

148 A forma como esses amuletos eram construídos geralmente envolvia repetições da palavra ABRACADABRA com 
subtrações sucessivas de letras, até ficar apenas o A, formando um triângulo invertido.



A origem real da palavra é desconhecida, no entanto, e inclusive é difícil determinar se 

‘abr‘akadabr‘a seria de fato uma fórmula em aramaico, hebraico ou se é uma vox magica pura e 

simples, sem nenhuma origem em línguas naturais. Uma das etimologias atribuídas, das mais 

famosas, afirma que, em aramaico, ela significa “eu crio enquanto falo”, o que faz sentido à 

primeira vista, considerando que B-R-’ é uma possível raiz semítica com o sentido de criação149, e 

D-B-R, a raiz para “coisa” e “palavra”, mas essa etimologia é provavelmente espúria e a gramática 

não fecha direito. Seria mais razoável, diz Dennis, “eu crio segundo a Palavra” ( ‘abr‘a-k‘dabr‘a, 

em aramaico), mas também outras explicações sugerem “desapareça como esta palavra” (o que faria 

sentido num contexto de exorcismo) ou “que a coisa seja destruída”. A questão permanece 

inconclusiva. No entanto, como já sabemos muito bem, a inveracidade não pressupõe -  nem de 

longe -  uma diminuição no apelo de uma dada explicação, ainda mais no ramo do esoterismo. Não 

por acaso, essas etimologias continuam sendo repetidas em sites “informativos” pela internet e não 

é difícil de entender o porquê, discussões sobre vivermos na era da “pós-verdade” à parte.

“Eu crio enquanto falo”: Não é esse, afinal, todo o propósito e ambição da magia? Não é 

esse a ambição, no limite, de toda linguagem, a exploração da sua capacidade de (fazer coisas?

Como comentamos no final da seção anterior, o hebraico tem tido um espaço de destaque 

em nossa discussão. Não queremos, no entanto, que o motivo da insistência sobre este tema aqui se 

confunda com algo como etnocentrismo. O que acontece é o seguinte: no primeiro capítulo, nós 

delimitamos o principal tema deste trabalho, que é a percepção da impotência da linguagem. Porém, 

para haver essa percepção de impotência, ela precisa de um contraste: não se percebem os limites de 

algo até que esbarre neles, e é preciso que essas sensações de impotência tenham algum referencial 

para serem relevantes, não delírios. No caso, com o exemplo do hebraico foi possível termos uma 

ideia do que seria uma língua dotada dessa potência ausente nas línguas modernas faladas nos 

lugares onde esse fenômeno se manifestou -  o inglês, o francês, o alemão. Tendo essa noção do que 

seria uma língua poderosa -  uma língua “original”, não derivada, mais do que as outras capaz de 

fazer coisas acontecerem -, é possível entender melhor a questão da impotência.

Ao mesmo tempo, acontece que essa posição de destaque entre as línguas que o hebraico 

conquistou se dá por nada menos do que mera vicissitude histórica: o hebraico, sendo a língua de 

Judá, acaba se tomando o idioma em que são compostas as escrituras judaicas, que ganham uma 

projeção além das dimensões nacionais graças à sua inclusão no cânone cristão, onde são 

conhecidas como o Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, a língua cresce em fascínio entre os 

próprios judeus, conforme se desenvolvem tradições místicas e mágicas à margem da cultura

149 Por exemplo, bar ’a é o  verbo “criou” como aparece em Gênesis 1:1, quase cognato com o acadiano banüm, cujas 
diferenças de sonoridade talvez sejam o resultado de fenômenos fonológicos. O verbo banüm carrega o mesmo 
sentido de “criar”, “moldar”, “construir”.



religiosa mais ortodoxa, ainda que nascidas dela. Nesse processo o misticismo e o mistério do 

hebraico bíblico acabam sendo ressaltados pelo seu status como uma língua separada do cotidiano, 

como vimos em nosso resumo da história do idioma. As duas coisas se cruzam na Europa 

renascentista, e a redescoberta deste mundo judaico inflama as imaginações dos pensadores 

europeus, até que os esforços iluministas põem um fim às ilusões que alimentam esse fascínio, para 

que tanto o hebraico quanto o próprio texto bíblico possam ser observados sob a luz mais fria do 

estudo acadêmico. Esse tipo de relação com o hebraico, a partir do XIX, passa a perdurar então 

apenas entre os próprios místicos judeus e os praticantes de tradições esotéricas ocidentais -  e 

nestas últimas ele também encontra a concorrência do grego, do egípcio, do enoquiano e tantas 

outras línguas e alfabetos considerados mágicos, inclusive os de invenção própria dos praticantes de 

magia, como Spare. O desencantamento se aprofunda ainda mais no século XX, quando o hebraico 

é ressuscitado como a língua nacional do novo Estado de Israel.

Tudo que observamos sobre as concepções dentro do hebraico no tocante à relação entre 

língua e realidade, que tem sua incorporação máxima nos atos mágicos, místicos e religiosos, 

também poderia ser observado em outras tantas línguas e culturas. O chinês, por exemplo, tem a 

prática oracular já estabelecida na origem de sua escrita; para os egípcios o mundo era criado com 

uma palavra sendo pronunciada, e a magia permeava toda sua concepção de linguagem e da vida 

cotidiana; o árabe é a língua sagrada do Islã e das formas de misticismo de origem islâmica; o 

alfabeto rúnico das antigas línguas germânicas também tinha usos mágicos; o sânscrito é a língua 

sacra do hinduísmo, bramanismo, etc.; e o iorubá ainda tem um uso mágico e litúrgico que 

sobrevive nas religiões de matriz africana nas Américas. E assim por diante. Todos esses casos 

poderiam ser utilizados para ilustrar a nossa questão, porém a bibliografia disponível para mim seria 

mais limitada, e uma tentativa de fazer um trabalho abrangente sobre tudo isso certamente 

ofereceria material para a obra de uma vida inteira. O ponto a que desejo chegar é que nenhuma 

língua detém o monopólio da relação com o divino e a realidade. O que faz com que o hebraico 

tenha sido especial para os nossos propósitos é o quanto da discussão em torno dele ocupou as 

ideias dos principais pensadores ocidentais e foi registrada por escrito. Mas nada nos leva a concluir 

que qualquer fração disso derive de alguma qualidade intrínseca à língua em si, a não ser que 

aceitemos o argumento de Maimônides.

Se prestarmos atenção, no entanto, o que é fascinante quando comparamos o caso do 

hebraico na Europa e o d e  outras línguas é que o poder da palavra acabou sendo atribuído a uma 

língua que não a 'vernácula.

Segue, a título de ilustração, para contraste, um exemplo do corpus de encantamentos do 

mundo mesopotâmico:



anassi dipãru salmisunu aqallu
sa utukku sêdu rãbisu etemmu
u mimma lemnu musabbit amêlüti
êpis kispi ruhê rusê upsãsê lemnüti
ina amãt Ea u Asalluhi Girra qâmü liqmükunüsi
hülã zübã u itattukâ
quturkunu litelli ina samê
la’mlkunu liballi samsu
liprus hayyattakunu mãr Ea masmassu
(Abusch & Schwemer, 2011, p. 303)150

As fórmulas acima fazem parte de um ritual de exorcismo, chamado maqlu (“queima”), que, 

a partir de preces e gestos de magia simpática -  para usarmos a terminologia tradicional observada, 

por exemplo, em Frazer (2002, p. 12), conceito que será explorado no capítulo seguinte -, procura 

expulsar uma série de espíritos malignos (os utukku, sêdu rãbisu e etemmu) do corpo do paciente, 

queimando suas efígies em nome dos deuses Ea, Asalluhi e Girra. E importante notar que, à 

diferença, de outros rituais que já analisamos aqui, “anassi dipãru” é composto inteiramente na 

língua vernácula dos seus praticantes, o acadiano. Não há fórmulas estrangeiras (ainda que 

ocasionalmente os babilônios usassem o sumério, entãojá uma língua morta, como língua literária e 

litúrgica) e nem voces magicae, o que não é uma exceção, mas a regra no corpus de encantamentos 

mesopotâmicos conhecidos. O mesmo poderia ser dito para os feitiços da magia egípcia ou as 

preces e talismãs em hebraico e aramaico do mundo israelita. Mesmo na Europa medieval, ainda 

que a língua litúrgica fosse o latim e haja casos registrados de voces magicae em certos feitiços, as 

preces, benzimentos e encantamentos {charms) da magia popular tendiam a ser em vernáculo 

também. Como comenta Edina Bozóky:

Charms circulated with rapidity and astounding adaptability. They had a great ability to 
pass from one linguistic context to another. From the first recorded charms, it is common to 
find vernacular texts in a Latin context, or Latin formulae annotated in the vernacular; or 
again, to see the same formula in various vernacular languages. This phenomenon reveals 
the importance of the meaning of charms. In the case of comprehensible charms, the 
language was only the supporting structure, subordinated to the meaning.
(Bozóky, In\ Kapaló, Poes & Ryan, 2013, p. 108151)

Contrariando o imaginário popular que associa o latim à magia, não havia nenhum poder 

intrínseco atribuído ao latim em si, e mesmo algumas compilações redigidas em latim citavam as 

fórmulas mágicas no vernáculo. Um mesmo encantamento, inclusive, usado contra hemorragias, era 

comum nas seguintes línguas: bielorrusso, tcheco, holandês, inglês, alemão, letão, lituânio,

150 Tradução: “Estou eiguendo a tocha e queimando vossas efígies! / Dos demônios utukku, dos demônios sêdu, dos 
demônios espreitadores, dos fantasmas / e todo mal que aflige a humanidade. / Os que praticaram bruxaria, 
encantamentos, feitiçaria e magia negra, / Que Girra, o escorchador, queime-vos ao comando de Ea e Asalluhi! / 
Dissolvei-vos, derretei-vos e sede desfeitos em gotas! / Que vossa fumaça suba aos céus, / Que o sol apague vossas 
brasas, / Que o filho de Ea, o exorcista, extirpe o terror que emana de vós!”

151 Bozóky, Edina. Medieval Narrative Charms.



norueguês, polonês, russo, sueco e ucraniano (Agapkina & Toporkov, in Kapaló, Pócs & Ryan, 

2013)152.

Nesse contexto histórico mais amplo, portanto, a rejeição ao uso do vernáculo e a percepção 

de sua impotência, seja para a feitiçaria e comunhão com o divino (Spare) ou para dar conta da 

experiência no poema (Steiner), não deixam de soar anômalas153 -  o que é precisamente o ponto a 

que queríamos chegar. Apesar da penetração e da naturalização desse discurso, como demonstrado 

no capítulo 1, ele representa um desvio da visão esperada sobre a linguagem. Nesta última seção 

deste capítulo veremos agora um último problema que reforça essa sensação de anomalia: o (fato de 

que o mundo moderno perdeu o conceito do tabu linguístico -  ou, se não o perdeu, transformou-o 

de forma tão completa a ponto de ficar irreconhecível.

O que é o tabu? Na cultura ocidental contemporânea, o termo, quando discutido nos meios 

de senso comum, fora dos círculos de linguística e antropologia, é entendido de uma forma muito 

distinta. Quando dizemos no dia a dia que certa coisa é tabu, queremos dizer que é um tema 

delicado, polêmico ou desagradável de se pensar e discutir, que pode chocar, ofender ou magoar os 

presentes. Exemplos típicos de “tabus da sociedade” são uso de drogas, sexualidade, suicídio, etc. 

Esse sentido, no entanto, é muito alheio ao que a palavra tinha quando foi importada para o 

vocabulário europeu.

A palavra “tabu” tem origem no tonganês tabu (também tapu, tambu, kabu ou kapu, em 

outras línguas oceânicas) (Guérios, 1979, p. 14), e aparece pela primeira vez num contexto 

ocidental nos relatos de viagem do capitão inglês James Cook, em 1777 (Allan & Burridge, 2006, 

pp. 3-4). Cook foi enviado para o Taiti entre 1768 e 1771 para observar os trânsitos de Vénus e, no 

processo, acabou fazendo uma série de descrições sobre os costumes dos taitianos. Nos relatos entre 

junho e julho de 1777, Cook descreve o sentido de taboo, tal como ele o compreendeu, “uma 

palavra de sentido bastante amplo, mas que, no geral, significa proibido”. Tabus, para o explicarmos 

de forma resumida, são proibições, que envolvem tanto comportamentos no geral -  Cook descreve 

como os homens e as mulheres eram separados durante as refeições, por exemplo -  quanto palavras 

e expressões. Guérios vai além e o define como “sagrado-proibido” (Guérios, 1979, p. 1). Assim 

apresentado o tema à Europa, a palavra logo entra no vocabulário do inglês e das outras línguas 

europeias, e se torna objeto de reflexão para os pensadores do XIX e do começo do século XX. O 

tabu foi uma preocupação importante para autores como Freud, por exemplo, que dedica um livro 

ao assunto em Totem e Tabu (1913), aplicando seus conceitos psicanalíticos à área da antropologia,

152 Agapkina, Tatiana e Toporkov, Andrei. Charm Indexes: Problems and Perspectives.
153 A conclusão de The Waste Land de Eliot com o Shantih Shantih Shantih hindu pode também ser lido nessa chave: 

em meio às ruínas culturais e espirituais de uma Europa senescente e estéril, era preciso, para o Eliot de 1922, 
procurar possíveis fontes de fertilidade em outro lugar.



e Frazer que tem, em seu Ramo de Ouro (1890), diversos capítulos que se ocupam de “atos

tabuizados”, “pessoas tabuizadas”, “coisas tabuizadas”, “palavras tabuizadas” e tabus de reis e

sacerdotes. Frazer, em sua compreensão vitoriana do termo, assim define o tabu:

Thus in primitive society the rules of ceremonial purity observed by divine kings, chiefs, 
and priests agree in many respects with the rules observed by homicides, mourners, women 
in childbed, girls at puberty, hunters and fishermen, and so on. To us these various classes 
of persons appear to differ totally in character and condition; some of them we should call 
holy, others we might pronounce unclean and polluted. But the savage makes no such moral 
distinction between them; the conceptions of holiness and pollution are not yet 
differentiated in his mind. To him the common feature of all these persons is that they are 
dangerous and in danger, and the danger in which they stand and to which they expose 
others is what we should call spiritual or ghostly, and therefore imaginary. The danger, 
however, is not less real because it is imaginary; imagination acts upon man as really as 
does gravitation, and may kill him as certainly as a dose of prussic acid. To seclude these 
persons from the rest of the world so that the dreaded spiritual danger shall neither reach 
them nor spread from them, is the object of the taboos which they have to observe. These 
taboos act, so to say, as electrical insulators to preserve the spiritual force with which these 
persons are charged from suffering or inflicting harm by contact with the outer world. 
(Frazer, 2002, p. 223)

Como enfatizaremos mais adiante, Frazer precisa ser sempre tratado com mais do que um 

grão de sal, pois representa esses primeiros esforços da antropologia e da mitologia comparada

ainda dentro de um contexto racionalista e evolucionista vitoriano. Mas aqui ele toca em dois

pontos importantes. Primeiramente, Frazer aponta para a dimensão espiritual do tabu. Não é apenas 

uma questão de polidez: há motivos mais profundos do que etiqueta para que as mulheres e homens 

taitianos evitem (ou evitassem) se alimentar no mesmo espaço. O segundo ponto é que o tabu de 

fato não distingue tanto entre categorias como “sagrado” e “profano” quanto entre “cotidiano” e 

“separado” (ou “solto” e “amarrado”, para usarmos os termos de Franz Steiner), e esse conceito de 

“separado” abrange tanto o pária, o impuro e o criminoso quanto o que é divino demais para ser 

tocado. A ideia não há de nos ser de todo estranha: como vimos, no próprio judaísmo o conceito de 

livros que “sujam as mãos” é utilizado para descrever os livros canônicos, dotados de inspiração 

divina, em oposição aos livros mundanos, e a própria etimologia de “sagrado”, com sua raiz em 

sacer, revela essa ambiguidade, haja vista que sacer descreve tanto a pessoa dedicada à divindade 

quanto o maldito, o ímpio, a pária, o criminoso. Guérios também traça comparações entre tabu e os 

conceitos de infandum latino, hágios grego e qados hebraico (Guérios, 1979, p. 14), apesar de que, 

no entanto, como admoesta Franz Steiner (1967, p. 35), é importante não permitir que essas 

semelhanças, que estimularam os pensadores do XIX, e os usos mais gerais do conceito de tabu, nos 

levem a perder de vista a dimensão única do sentido do tapu polinésio -  do contrário corremos o 

risco da simplificação universalizante grosseira, que destrói a singularidade das culturas.

Assim diz Steiner sobre o tabu e sua relação com outros conceitos polinésios como noa e

mana.



I have outlined some Polynesian customs of taboo and indicated the relation existing 
between that concept and those of mana and noa. I have tried to show that the relation 
between mana and tapu is not one of opposites. In the languages in which the word ‘noa’ 
occurs it means ‘aimless, vague, not tied up, not fixed to any purpose, free’. Taboo and noa 
are mutually exclusive. The abrogation of a taboo creates a state of noa regarding the 
tabooed object or the sphere or area in which the taboo has been in operation. It is a 
misunderstaing to apply Durkheim’s notion of sacred and profane to taboo-noa contexts. 
Sacred-profane is a relation of tension and polarity: the profane threatens the sacred, the 
sacred has to be protected against the profane. These are concepts alien to the Polynesian 
taboo and noa, which are better understood by recourse to the simile of tying and untying.

In discussing the politico-ritual concept of mana I said that mana and taboo were 
often independent aspects of one thing. I describe the ideal career of a man rising in power, 
gaining more and more mana, extending his power of imposing taboos, shedding functions 
and creating subsidiary powers, but retaining the priestly functions which were the 
mainspring of interdiction.
(ibid.., p. 41)

Mana é um conceito comentado no ocidente pela primeira vez por Codrington em 1891 em 

seu The Melanesians: Studies in Their Anthropology and Folk-lore, descrito como um tipo de poder 

e influência que não apenas diz respeito à hierarquia social (ainda que esse seja um elemento 

importante também), mas também em conexão com o mundo espiritual -  um tipo de poder 

“sobrenatural”, portanto, que pode ser direcionado e utilizado para garantir sucesso, possuído tanto 

por pessoas quanto por objetos inanimados como pedras (Codrington, 1891, p. 57). Como aponta

Steiner, mana tem uma relação com tabu na medida em que quanto mais poderoso um indivíduo,

mais dotado ele é de mana, e mais esse poder se traduz, em termos sociais, em proibições que ele é 

capaz de impor (tabus).

O conceito é exclusivo às culturas da Oceania e também cada subdivisão cultural terá suas 

próprias nuances do sentido de mana, mas, como aponta Mary Douglas, ele encontra alguns 

análogos em outras culturas que nos permitem aproximá-lo:

Teutonic notions of Luck, and some forms of baraka and mana are success-biased beliefs 
which parallel sorcery as a failure-biased belief. Mana and Islamic baraka exude from 
official positions, regardless of the intention of the incumbent. They are either dangerous 
powers to strike or benign powers for good. There are chiefs and princes exerting mana or 
baraka whose merest contact is worth a blessing and a guarantee of success, and whose 
personal presence makes the difference between victory and defeat in battle. But these 
powers are not always so well anchored to the outlines of the social system.
(Douglas, 1984, p. 110)

Já noa, como Steiner deixa claro, é o que acontece quando um tabu é ab-rogado -  não mais 

“amarrado” como é o tabu a mana, mas “frouxo”. Em termos de tabu linguístico, que é o nosso 

principal objeto agora, como comenta Guérios, noa é “a expressão neutra, permitida, é a expressão 

substituta do tabu linguístico propriamente dito, aquela que não está ou não é atingida pela 

desgraça” (Guérios, 1979, p. 16). Mas o que é o tabu linguístico?



A melhor forma de entendermos o tabu linguístico é talvez pelo exemplo já dado (e também 

explorado por Guérios) do nome divino YHWH. Como espero que tenha ficado claro a essa altura, 

esse é um nome carregado de poder, tanto pronunciado quanto escrito, cujo uso banal é proibido. 

Livros com o nome divino não podem ser levados ao banheiro, manuscritos bíblicos descartados 

devem ser armazenados em lugares especiais (geniza) e enterrados. Em voz alta, o nome tabuizado 

deve ser substituído por noa ou aquilo que Guérios chama de metalexismos -  palavras alternativas 

que se referem ao objeto tabuizado sem dispararem os efeitos indesejados de se pronunciar um 

nome proibido -  como “Adonai” em contextos litúrgicos, e “HaShem”, em contextos cotidianos.

O tabu linguístico é um fenômeno fascinante e tem um efeito notável sobre as línguas, na 

medida em que representa um elemento da transformação do vocabulário que está além de 

modificações fonéticas mais “naturais” ou importações de palavras. Com o tempo, palavras 

tabuizadas tendem a não ser mais utilizadas, muitas vezes quase desaparecendo do vocabulário da 

língua e sendo efetivamente substituídas por noa, mas essas noa, por sua vez, também podem 

acabar contaminadas pelo tabu e se tornando tabuizadas, o que exige novas noa, e assim por diante. 

O caso do nome do diabo é um exemplo clássico desse efeito, o que resulta numa multiplicidade 

impressionante de nomes para o “coisa-ruim” (ibid., pp. 53-4).

Para Allan & Burridge, a proibição do tabu e a proibição da censura ou da polidez são um 

fenômeno equivalente (Allan & Burridge, 2006, p. 27), impondo restrições sociais com base nas 

possibilidades de que os atos de um indivíduo possam causar, nele mesmo ou em outrem, 

“desconforto, males ou ferimento” -  e isso, para os autores, engloba tanto os perigos metafísicos 

dos tabus espirituais quanto os perigos sociais de se dizer um palavrão à mesa numjantar com gente 

importante, categorias reconhecidas também por Guérios, que cita as divisões de Ullmann e Carnoy, 

respectivamente, em tabus de superstição, delicadeza e decência, e em tabus sociais/morais e 

supersticiosos (Guérios, 1979, p. 12). De fato, desde a sua definição mais exata no estudo seminal 

de Steiner, o tabu vem acompanhado de uma ideia de proteção contra perigo: “o tabu diz respeito (I) 

a todos os mecanismos sociais de obediência com significância ritual; (2) a comportamentos 

específicos e restritivos em situações perigosas” (Steiner, 1967, p. 20). Como pretendo deixar claro 

ao expor os mecanismos do tabu linguístico, não me convence a ideia de que a proibição por 

polidez opere do mesmo modo que a proibição por motivos espirituais, nem de que o perigo 

representado em ambos os casos seja comparável, e por isso pretendo me ater à concepção de tabu 

alinhada à de Steiner: “Taboo I take to be a mystic affair. To break a taboo is to set in motion against 

oneself mystic wonder-working power in one form of another” (ibid., p. 108).

Guérios, em seu estudo, elabora um sistema próprio de classificação, em que divide os tipos 

de tabus em 11 categorias: nomes de pessoas; nomes de parentes; nomes de autoridade; nomes



religiosos; nomes de mortos; nomes de animais; nomes de membros do corpo humano; nomes de 

lugares e circunstâncias; nomes de doenças e “defeitos físicos”; nomes de alimentos; e, por fim, 

“nomes vários”, que, presume-se, seja a categoria em que entra o que ele não conseguiu encaixar 

em nenhuma outra (Guérios, 1979, p. 13). Citarei agora alguns exemplos que ele encontra para 

ilustrar o fenômeno da tabuização e do processo de substituição de palavras proibidas, que 

abrangem pelo menos metade dessas categorias.

Há alguns casos bastante fascinantes no campo semântico dos nomes de animais, para 

começo de conversa -  o da doninha, por exemplo. Seu nome em latim é mustella, mas as línguas 

neolatinas não mantiveram o termo em seus vocabulários:

Pode acontecer que um diminutivo é apenas tal sem ser tabu o correspondente no grau 
normal. Assim é que doninha, nome dêsse animal nocivo, não é substituto de dona, 
inexistente como denominação de animal, mas, na realidade, criação vernácula, substituição 
do latim mustella. É, sim, um hipocorístico, e, por outro lado, substituto, no diminutivo, 
(Guérios, 1979, p. 21, grifos do autor)

Assim, em vez de se referirem a um animal nocivo pelo nome, os falantes recorreram a um 

diminutivo que, segundo Guérios, é indicativo de uma “denominação afetuosa” -  um dos métodos 

de substituição de palavras tabu por noa - , quando “substitui-se humildemente o nome verdadeiro 

destas potências do mal por denominações suaves e afetivas” (ibid., p. 26). Assim foi com o 

português, mas também com o espanhol, que a chama de comadreja, o italiano donnola, e o francês 

bellete, formas que deixam evidentes as raízes comadre, donna, belle, com um sufixo final 

indicativo dessa denominação afetuosa. O nome mustela/mustella foi resgatado apenas em 1758, na 

taxonomia -  área na qual, por ser científica, é óbvio que não cabe o tabu -, por Carlos Lineu, para 

denominar o gênero científico do animal.

Esse método de se referir a um animal ou outra entidade nociva (inclusive espiritual) por 

denominações afetuosas é comum, como se os falantes estivessem tentando domar essas forças 

perigosas por via da lisonja. O urso, por exemplo, é chamado pelos cauares de “aquele cujo fígado é 

compassivo”; pelos finlandeses de “a maçã do bosque”, “a bela pata de mel” ou “o orgulho da 

selva”; pelos estonianos de “o padre da floresta”, e assim por diante (ibid., p. 88, 100). De maneira 

semelhante, borboletas (temidas como portadoras de maus agouros) são chamadas de “papaizinho”, 

em russo (babotska), e “avó”, em reto-romano (mammadonna), e também o próprio diabo é 

chamado de “avô” ou “avozinho” entre os eslavos, que ainda atribuem nomes carinhosos para 

outras entidades como rios -  daí o Dniéper ser chamado de “Mamãe” ou “Tiazinha”. De resto, 

utiliza-se muito também denominações descritivas como “pata cinzenta”, para o lobo (também 

chamado pied-gris em francês), ou “peludo” e “pardo” para o urso -  de onde vem seu nome em



inglês, bear, do protogermânico *berô, “pardo”. Essas descrições, por sua vez, ainda podem ser 

irônicas, como é o caso do piolho -  temido por suas infestações -  chamado de “o grande”.

Outra categoria importante a ser mencionada é a de nomes tabuizados por medo de que algo 

ruim aconteça com a pessoa em questão, em situação fragilizada, como a de crianças recém- 

nascidas:

Na Rússia, chamam à criança recém-nada ono, pronome neutro da 3a pessoa, pelo receio de 
assalto dos espíritos malignos.

Parece que aí se acha o motivo por que, em várias línguas, a criança é do gênero 
neutro. O neutro é o gênero inanimado, dos seres inertes, desprovidos de fluido vital ou 
“alma” ou mana. Cp. alem. das Kind, gr. tò téknon, tò paidíon, tò paidárion, tò bréphos, 
sânscr. tákma (n.), ingl. child (n.), holandês het wicht (primit. “a coisa”), het kind', no 
polonês dziecko (igualmente no plural dziatki, dzieci); etc.
(ibid.., p. 23, grifos do autor)

Doenças são um objeto comum de tabuização, com base no medo, compreensível, de 

contraí-las. Assim elas são personificadas, como descreve Guérios: os ucranianos imaginam a cólera 

como uma mulher com pés de vaca que corre pelos campos e que mata quem a responde; os jacutos 

representam as “bexigas” e varíola como duas irmãs russas; a esplenite, para os russos, é uma 

“mulher que vagueia nas florestas e pântanos”, chamada de “mulher do mato”, “mulher selvagem”, 

“mulher horrível” . O espírito da tempestade, para ucranianos, é o responsável pela epilepsia; um 

trio de espíritos, para os povos da península de Iucatã, causa “bexiga”, coqueluche e o sarampo, e 

eles precisam ser propiciados; o espírito do vento, para os russos de Kobrin, causa paralisia, e por 

isso eles dizem “o vento soprou” quando alguém contrai a doença. Também os chineses de Amoy 

atribuem a febre ao ataque de demônios e evitam se referir a ela pelo nome, e os daiaques sacarãs de 

Bornéu abandonam a aldeia quando alguém contrai varíola (que eles chamam por noa como “as 

folhas da floresta”, “a fruta” ou “o chefe”), fugindo dos espíritos e falando apenas em voz baixa, 

para não serem encontrados {ibid., pp. 138-9).

A esses exemplos, poderíamos somar ainda as concepções mesopotâmicas das doenças 

como tendo causas espirituais -  como os utukku, sêdu rãbisu e etemmu do ritual citado 

anteriormente -  que exigiam rituais e acompanhamento da parte de um médico {asipu) e um 

exorcista {masmasu). Os diversos espíritos nocivos que habitavam o mundo babilónico e as doenças 

que eles causavam foram catalogados de forma exaustiva, com um furor quase científico, pelos seus 

escribas. Mesmo os deuses podiam ser a causa de certas doenças, como era o caso de “a mão de 

Istar” {qat Istar, também, de forma mais genérica, “a mão da deusa”), que acredita-se que fosse 

impotência sexual ou doença venérea, ou “a mão de Sin” (deus lunar), um tipo de epilepsia (Stol, 

1993, p . 6 e  ss).



Nesse mesmo espírito, com perdão do trocadilho, tabuízam-se também nomes de alimentos, 

com medo de que estraguem. O exemplo dos laticínios e da cerveja é especialmente ilustrativo 

disso:

Os taldjakens (Rússia) evitam pronunciar a palavra “manteiga” (shir); substituem-na por 
“riqueza” (gandz); do mesmo modo osjacutos, os quais, em vez de “manteiga” (ari), dizem 
“o branco” (ürün).

Os abcazos (Cáucaso) não pronunciam o nome adequado do leite azedo, com 
receio de que talhado fique o mesmo.

É curioso que no indo-europeu não há vocábulo comum para “leite”, e tal se 
explica pela tabuização -  temor à alteração do leite por influência dos espíritos maus ou 
pela bruxa do leite (Havers). Assim é que se evitou a talhação do líquido mediante a 
alteração fônica: cretense klágos, “leite”, <glákos.

O latim lac, lactis, perante as formas helénicas e inclusive estas, é evidente 
desfiguração: gála, gálaktos, homérico glágos, em Hesíquio galathenón.

Os nomes célticos do “leite” são co-radicais do lat. mulgere, “mungir, ordenhai” . 
Haverá relação pré-histórica entre aquelas formas (glákos, etc.) e a raiz deste -  *melg- 
=*m-l-g-?

Em regiões da Escócia, os cervejeiros se abstêm de proferir a palavra “água”; 
pronunciá-la, estragaria o preparo da cerveja.
(ibid., pp. 149-50)

O estudo de Guérios é razoavelmente antigo (e portanto passível de desatualização), mas há 

estudos recentes que reforçam sua tese da tabuização dos termos para “leite”. Como comentam 

Mallory e Adams, em sua enciclopédia da cultura indo-europeia: “Curiously perhaps, it is difficult 

to reconstruct the original PIE words for ‘milk’ itself, most PIE stocks using derivatives of the 

extremely widespread verb for milking154” (Mallory & Adams, 1997, p. 381). Os autores também 

concordam com a tese das variações para os nomes para “urso”, por exemplo, com base na sua 

tabuização (ibid., p. 55).

O caso da cerveja escocesa, porém, é curioso, porque não é o nome do objeto em questão 

que o estraga ao ser pronunciado (como dizer “leite” estraga o leite, que acaba “agourado”, como se 

diz), nem a menção ao nome para essa coisa estragada, mas a menção a uma outra coisa não 

relacionada. E como se a água fosse conjurada magicamente pela menção de seu nome, aguando 

assim a cerveja.

Mas o mais fascinante talvez sejam os tabus impostos sobre nomes de pessoas, em parte 

porque vão especialmente contra a lógica da nossa sociedade. Nós nos apresentamos para estranhos 

dando nosso nome, inclusive por vezes o nome completo, registrado nos documentos que 

carregamos conosco. Como diz Guérios: “O nome do indivíduo, entre os selvagens e mesmo entre 

civilizados supersticiosos, é parte essencial, inseparável da sua personalidade; não se deve empregá- 

lo, proferi-lo, porque fica a pessoa citada em perigo, por virtudes de poderes estranhos” (Guérios, 

1979, p. 26). O autor prossegue, então, oferecendo diversos exemplos: há tribos africanas (Guérios

154 O verbo reconstruído, no caso, é *h2melg-.



não menciona de qual região da África, no entanto) que acreditam ser possível injuriar inimigos 

“batendo numa árvore em que se lhe pronunciou seu nome”; no norte da Rodésia, os ilas nunca

dizem seus próprios nomes (se você quiser saber como alguém se chama, precisa perguntar ao

vizinho); entre os aborígenes da Austrália é comum que eles se chamem entre si pela classe, por 

termos familiares como “irmão”, “sobrinho” e “primo”, ou por alcunhas (“o canhoto”, “o 

pequeno”), pois seu nome verdadeiro é mantido em segredo, por segurança -  e Guérios ilustra isso 

recontando a anedota de um missionário que pediu os nomes dos indígenas e todos lhe deram 

nomes falsos. E assim por diante.

Em certos contextos, como entre os ilas, até mesmo o nome de certas funções é tabuizado. Por 

exemplo, se um caçador estiver caçando, ele não vai se chamar “caçador” propriamente, mas 

“corredor do mato”, do contrário o sucesso da empreitada se veria ameaçado. Nomes próprios 

também não são utilizados perto de animais ferozes ou quando se está distante da aldeia, por 

precaução. Dada a lógica dos nomes, é compreensível que dizer o nome de outra pessoa signifique 

expô-la ao perigo, seja ela um caçador no mato ou um recém-nascido. Ninguém quer arriscar ser 

devorado por um animal selvagem.

E, se os nomes própriosjá são uma questão delicada, tanto mais é com o nome dos mortos:

Entre os indígenas, pronunciar o nome de um morto é atrair desgraças. Por grande 
necessidade, pode-se, entre as tribos da Austrália central, citar o nome, porém em voz 
baixa, que não posso o espírito ouvi-lo. Do contrário, este ficará indignado pelo 
desrespeito, e virá atormentá-lo em sonhos. A proibição, em certas tribos, é só para as 
mulheres ou não é tanto para os homens.

Acreditavam os australianos que, se viessem a adotar o nome de um defunto, não 
viveriam muito. Supunha, provavelmente, que o xará viria, sob forma de fantasma, buscá-lo
e levá-lo à região das almas. A repugnância ao nome do falecido é tal, que o xará
sobrevivente não o usa mais; substitui-o por outro.

O novo, contudo, será trocado, se houver outro homônimo que venha a falecer. Tal 
igualmente se dá nas Novas Gales do Sul.
(Guérios, 1979, p. 80)

Dizer o nome dos mortos não é lembrá-los, portanto, como é o nosso costume, mas chamá- 

los, atrai-los e perturbá-los, trazendo, com isso, tormentos e desgraças. O uso das palavras é tão 

perturbador quanto exumar um cadáver. Ser identificado com um defunto, como no caso de ter um 

xará morto, é igualmente terrível, pela lógica simpática.

Por fim, para não nos estendermos demais sobre o assunto, temos os tabus sobre nomes de 

autoridades, que é o caso que mais nos soa alienígena, porque na sociedade moderna não se passa 

um dia sem ouvirmos falarem o nome dos nossos governantes -  com frequência acompanhado de 

vitupérios.

Entre os polinésios, como vimos com Steiner, há uma relação entre poder social e poder 

mágico (mana), que permite impor tabus. Steiner menciona o caso de chefes que tomavam



propriedades declarando-as, num ato claramente performativo, como partes do seu corpo, como, por 

exemplo, “essas duas canoas são minhas duas coxas” (Steiner, 1967, p. 43). Se uma pessoa comum, 

sem autoridade, disputar uma propriedade reivindicada por uma figura de autoridade, esta última 

tem prioridade, mas deve compensá-la, do contrário “isso lesaria a sua mana”. Se duas autoridades 

disputam uma mesma propriedade, há um conflito, vencido pelo mais dotado de mana -  um dos 

dois precisa aceitar a perda ou pegar em armas, e, no caso, como vimos com Douglas, sendo a 

noção de mana ligada a sucesso, uma vitória em combate presumivelmente provaria a superioridade 

de mana da figura de autoridade vitoriosa. Entre pessoas comuns, demonstrações de poder de sua 

mana são limitadas a gestos mais banais, como dar o nome de chefes importantes a seus animais de 

estimação, para que evitar que outra pessoa possa matá-los.

Um fenômeno semelhante se observa nos exemplos de tribos africanas oferecidos por 

Guérios, ainda que nesse caso, pela distância cultural, não seja adequado falar em mana.

Os antigos malgaxes, p. ex., tinham grande respeito a seus chefes; consideravam-nos como 
“seres sobrenaturais”, e, portanto, fady, isto é, eram tabuizados.

Os vários reis de Daomé (África ocidental) foram conhecidos na Europa por títulos 
ou “nomes fortes”, como dizem os daomeanos. Em geral, são as primeiras palavras de 
frases misteriosas a descrever certos predicados. Assim,Agaja, 4o rei da dinastia, fazia parte 
da frase -  “É preciso cortar uma árvore antes de poder lançá-la ao fogo.” Tegbwesun, 5o rei, 
tinha o nome formado da frase -  “Ninguém pode arrebatar o pano do pescoço de um touro 
selvagem”.

No reino dos galas de Ghera (África setentrional), um súdito não pode pronunciar 
o nome do soberano, sob pena de morte. Deve privar-se das palavras homófonas ou 
parônimas. Pelo motivo de um rei chamar-se Karre, vedaram-se hara, “fumaça” 
(substituiu-se por unno), arre, “burro” (empregou-se kulula), gudare, “batata” (usou-se 
loccio), etc.
(Guérios, 1979, p. 39)

Este último exemplo é paradigmático: ele toma como base, pelo que se vê, a mesma lógica 

da proibição dos nomes próprios -  Guérios menciona ainda o temor de reis tailandeses pela 

feitiçaria -, mas o expande para abranger elementos segmentais: hara, arre e gudare são palavras 

em todo ou em parte demasiadamente parecidas com o nome do rei Karre, logo devem ser 

substituídas. Uma situação idêntica ou semelhante acontece entre os zulus (que estendem a 

proibição aos antepassados do governante), entre os baímas da África central, no Camboja e em 

Madagascar. Outros casos são menos extremos e não abrangem a proibição de palavras normais, 

mas a substituição do nome do rei por outra palavra é uma constante, seja com um título de pompa

como “o Perfeito”, “o Supremo”, seja por meio de outras noa como o nome do primeiro escravo

que o rei possuiu na mocidade, como é o caso da ilha de Sumba, na Indonésia.

Creio que esses exemplos sejam o suficiente para entendermos um pouco o fenômeno do 

tabu linguístico. Assim como em outros casos de tabu, a proibição se dá por uma questão de 

segurança. Como Mary Douglas comenta, no rastro de Steiner, “a sociedade primitiva é uma



estrutura energizada no centro do seu universo” (Douglas, 1984, p. 4) e não podemos começar a 

comparar as religiões até entendermos a gama de poderes e perigos, grandes e pequenos, que elas 

reconhecem. Para Douglas, essas noções de separação, purificação, demarcação e castigo de 

transgressões têm como função impor um sistema numa experiência que é, por natureza, suja e 

caótica. E é fácil observar aqui a ideia de que as palavras têm poder: elas atraem ou, no mínimo, 

permitem atrair coisas, espíritos, substâncias e animais; nomes próprios não são meros rótulos, mas 

têm uma relação íntima com a pessoa, de modo que o seu uso a deixa vulnerável. A realidade 

responde à linguagem -  não necessariamente a uma única língua específica, como o hebraico ou 

qualquer que seja a língua das fórmulas mágicas, mas à linguagem de um modo geral. Assim, os 

mesmos cuidados que, segundo Dee, os “anjos enoquianos” teriam tomado para não disparar, sem 

querer, os efeitos mágicos do idioma enoquiano, ao transmitirem suas fórmulas a Dee e Kelley, 

devem ser tomados por todos os falantes da língua de uma dada sociedade. A linguagem, como tudo 

o mais, precisa ser codificada e regulada -  e a  solução prática, com frequência, é encontrar outros 

modos de se referir à coisa em questão.

Para Ong (1982), o poder das palavras nas sociedades ágrafas deriva da natureza única do 

som -  uma imagem pode ser congelada, mas nunca um som. Não é possível parar o som e ainda ter 

som; o que fica é apenas o silêncio. E essa natureza impermanente do som, que só existe durante o 

processo de deixar de existir, que faz com que ele nos lance inescapavelmente no tempo presente e 

na materialidade das coisas. Assim explica Ong:

For anyone who has a sense of what words are in a primary oral culture, or a culture not far 
removed from primary orality, it is not surprising that the Hebrew term dabar means ‘word’ 
and ‘event’. Malinowski (1923, pp. 45 1, 470-81) has made the point that among 
‘primitive’ (oral) peoples generally language is a mode of action and not simply a 
countersign of thought, though he had trouble explaining what he was getting at (Sampson 
1980, pp. 223- 6), since understanding of the psychodynamics of orality was virtually 
nonexistent in 1923. Neither is it surprising that oral peoples commonly, and probably 
universally, consider words to have great power. Sound cannot be sounding without the use 
of power. A hunter can see a buffalo, smell, taste, and touch a buffalo when the buffalo is 
completely inert, even dead, but if he hears a buffalo, he had better watch out: something is 
going on. In this sense, all sound, and especially oral utterance, which comes from inside 
living organisms, is ‘dynamic’.
(Ong, 1982, p. 32)

Se você ouve um búfalo (ou um urso ou um lobo), é bom tomar cuidado. A imagem pode ser 

morta e inerte, mas o som é sempre vivo e dinâmico: poder nesse contexto é vida, ação, fazer

coisas. Esse é o segredo, para Ong, da potência mágica das palavras para povos ágrafos, que nós,

inseridos numa cultura tipográfica, tendemos a esquecer, pois associamos as palavras a imagens 

inertes. Os “primitivos” não entendem as palavras como rótulos, portanto, porque rótulos são coisas

visuais, e a linguagem não pode ser visual numa cultura ágrafa. É assim também que, para



Herrenschmidt (2000), a introdução da escrita, ao dar poder sobre a linguagem (o que permite 

quebrar os sons, analisá-los à distância, decompô-los em sílabas), é um primeiro passo para a perda 

da percepção de que haveria uma relação intrínseca entre linguagem e mundo, o que também 

transforma a relação com o místico e o mágico, ainda que não a destrua, pelo menos não antes da 

modernidade.

Por esses motivos, creio que seja difícil colocar, como sugerem Allan & Burridge, num 

mesmo saco os tabus espirituais e os puramente sociais. As divisões citadas por Guérios, entre tabus 

de “superstição” e os tabus “sociais/morais” ou de “delicadeza” e “decência”, nos soam mais 

adequadas, ainda que “superstição” não seja a melhor terminologia. A definição de dicionário de 

“superstição” é “crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento”, e, como se pode ver, os 

tabus têm, de fato, uma base no conhecimento que as suas populações têm do mundo, ainda que ele 

seja diferente do conhecimento ocidental moderno -  e a  tendência de rotulá-los como superstições é 

claramente uma marca de um tempo em que os antropólogos ainda não tinham o mesmo grau de 

sensibilidade e respeito pelas culturas que estudavam.

Nesse sentido, “superstição” é um termo mais adequado para descrever comportamentos 

contemporâneos irracionais que não contam com uma base epistemológica cultural para sustentá- 

los, como o medo de gatos pretos, do número 13, ou de quebrar espelhos numa sociedade em que a 

crença em espíritos ou magia simpática não é mais sancionada pelo seu discurso cultural oficial. E é 

também apenas como superstição que tabus linguísticos sobrevivem em nosso tempo. Por exemplo, 

se uma pessoa desenvolve câncer, não é raro que seus familiares, sobretudo os mais velhos, se 

refiram à doença entre sussurros (que é uma das formas listadas por Guérios de lidar com tabu) ou 

com outras palavras. Nenhum médico, no entanto, teria essa atitude temerosa em relação à palavra. 

Ter medo das palavras não faz, nem pode fazer parte do éthos médico ocidental. Em famílias 

profundamente religiosas, a palavra “danado” é também tabu, bem como o nome do diabo, e assim 

por diante. Mas em todos os outros casos, como o da polidez, não há um perigo espiritual -  falar em 

“merda” durante ojantar é deselegante pelas imagens mentais que pode suscitar, mas não arrisca de 

fato contaminar a comida com fezes.

Assim, o tabu na modernidade sobrevive apenas de forma muito rarefeita e localizada em 

certos grupos sociais; não mais é, de forma alguma, esse elemento de modificação linguística quejá 

foi antigamente, porque o elemento crucial para sustentar a premissa do tabu, o poder da linguagem, 

se encontra ausente. Por isso podemos afirmar que o tabu em seu sentido mais primordial não é uma 

realidade para nós: temos a liberdade de falar abertamente de qualquer deus e diabo, de qualquer 

animal e doença, de qualquer governante e de nossas próprias atividades fisiológicas -  e um mesmo 

discurso em público numa rede social como o Twitter pode englobar todas essas categorias num



único texto de 280 caracteres. Os elementos mais próximos do tabu sobrevivem apenas em 

superstições, que diferem do tabu pela sua dimensão limitada, e no fenômeno do politicamente 

correto, e que herda a prática do metalexismo, da substituição de palavras ofensivas por termos 

inócuos, mas tem um mecanismo diferente em seu funcionamento.

Por fim, é sobre o politicamente correto (doravante PC) que voltaremos nossa atenção agora, 

um problema que costuma ser confundido com o tabu. Como pretendemos argumentar, o PC difere 

do tabu no tocante às suas premissas sobre a linguagem e o que ela é capaz de fazer, mas, apesar de 

emergir num mundo desencantado, ele também atribui à linguagem certas capacidades que nos 

lembram o discurso whorfiano e suas dimensões mágicas -  e, por isso, representa uma forma de 

reencantamento.

E difícil discutir o PC, porque ele toca em pontos delicados de um debate que é moral e 

político. De um lado, há quem o defenda, pela promoção da inclusividade, e há quem o critique 

como um cerceamento da liberdade de expressão155, ambas questões altamente inflamáveis no 

debate contemporâneo. Em todo caso, antes de tudo é preciso definir o que queremos dizer com PC, 

e o porquê de ele diferir do tabu. Dizem Allan & Burridge:

Noam Chomsky once described it as a ‘healthy expansion of moral concern’. Michael 
Barnard viewed it as a ‘new strain of ideological virus’. For Morris Dickstein, it was a 
‘dictatorship of the well-meaning and pure of heart’ and for Eugene Goodheart a ‘doctrine 
of opportunism’. Perhaps the whole thing has been an illusion, as Ruth Perry put it, a ‘will- 
o’-the-wisp onthe murky pathof history’. (...)

We consider political correctness as a brainwashing programme and as simple 
good manners; and we examine the interaction of PC-inspired relabelling initiatives with 
notions of taboo and censoring. Because it is politically driven, political correctness will 
obviously attract more attention, and certainly more hostility, than most acts of linguistic 
censoring. We assume that PC language reflects, and also seeks to enforce, social change. 
Nonetheless, speakers typically dislike being told to change their linguistic habits, which 
they see as an attempt to manipulate their thinking.
(Allan & Burridge, 2006, p. 90)

Para Geoffrey Hughes, porém, a questão é mais complicada e vai além do problema da 

“decência”:

This fundamental question has become increasingly difficult to answer as new agendas 
have materialized. Most people would frame answers along the lines of “It means not using 
words like nigger, queer, or cripple,” or “It means showing respect to all,” or “It means 
accepting and promoting diversity.” These answers are adequate, but cover only the main 
issues, by means of proscription (the first) or prescription (the second and third). The 
emphases on offensive language, prejudiced attitudes, and insulting behavior towards the 
marginalized are central. The question is less easily answered in a comprehensive way, as 
the historical precis has suggested.
(Hughes, 2010, p. 8)

155 O próprio conceito de liberdade de expressão, podemos concluir, só pode surgir em uma cultura que abandonou o 
tabu. Não há como falar em liberdade de expressão quando há um número significativo de palavras (não 
enunciados, mas palavras de fato) que não podem ser ditas.



E o autor em diversos momentos faz questão de deixar claro o seu posicionamento no 

debate, comparando as exigências do PC às práticas linguísticas do maoísmo e à novilíngua de M il 

Novecentos e Oitenta e Quatro. A comparação com o maoísmo, no entanto, apesar de soar 

exagerada, é historicamente adequada em algum grau: o termo entra nos meios da esquerda dos 

EUA na década de 1960, nas traduções da literatura maoísta, mas como piada. “Politically correct 

became a kind of in-house joke, to mock extreme toers of the party line: someone PC was a 

selfrighteous ideological bigot. It was intended as a kind of self-mocking irony in Is thatfruit salad 

politically correct, or has the fruit been picked by exploited non-unionized labour?” (Allan & 

Burridge, 2006, p. 92, grifos dos autores). E curioso, portanto, que o problema tenha começado 

como uma autoironia antes de qualquer coisa, mas, como os autores apontam, logo o conceito é 

cooptado pelos conservadores para descreditar atividades da esquerda. Nos anos 1980 ele penetra o 

discurso popular do mundo anglófono, substituindo outros termos como ideologically sound, e tem 

o seu boom nos anos 1990, impulsionado pela mídia e o pânico com a percepção de que o discurso 

das pessoas estava sob policiamento e que era possível “ser enforcado por usar a palavra errada”. 

Comportamentos associados ao tabu, portanto, se tomam motivo de medo.

Por trás dos problemas do PC, no entanto, há um fenômeno crucial mais profundo que é a 

mudança de valores, que se reflete no “peso” atribuído a certas palavras. Palavras de natureza 

sexual ou religiosa perderam seu impacto social no final do século XX e começo do século XXI, 

certamente como resultado de mudanças na sociedade, de modo que palavrões como fuck, fucking, 

buggershit, bullshit, prick, cunt e todas as outras palavras que o comediante George Carlin havia 

incluído, famosamente, entre as suas “7 palavras que não podem ser ditas na TN” passaram apoder 

ser ditas na TV. No entanto, termos que ofendam minorias políticas, termos carregados de racismo, 

homofobia e capacitismo, outrora liberados, tomaram o lugar dessas palavras como palavrões 

inaceitáveis, que não devem ser ditos -  e essas tensões chegaram até mesmo a criar polêmicas 

quanto à redação de dicionários (ibid., pp. 106-9). Nesse sentido, o fenômeno da censura e 

autocensura via PC é, em algum grau, inevitável: conforme uma sociedade se toma mais inclusiva e 

receptiva para grupos até então marginalizados, o mínimo que se pode fazer é evitar o uso de 

linguagem que os desumanize. E uma luta árdua a de expurgar o racismo em si, mas, como ninguém 

quer (ou ninguém queria, até pouco tempo atrás) ser visto como racista, é possível expurgar o 

discurso racista, pelo menos no âmbito público, o que toma o espaço mais receptivo para as pessoas 

que poderiam ser vítimas do racismo -  vale lembrar, no entanto, que essa “purificação” da 

linguagem por si não é capaz de eliminar o racismo de um dado ambiente se a discriminação 

continuar sendo praticada de maneira velada, mas, em todo caso, é compreensível que a linguagem 

possa ser vista como um “termômetro” das relações sociais, conforme as pessoas em um espaço



mais racista tenderão a utilizar expressões racistas com maior naturalidade. No tocante à criação de 

um ambiente menos hostil, mesmo Hughes, que critica o PC (muitas vezes em termos bastante 

conservadores), encontra um ponto de concordância: “Furthermore, the baser instincts of 

schadenfreude and xenophobia naturally sustain a clandestine or suppressed currency of terms like 

cripple, wog, and nigger. But their public use is taboo, which is certainly an improvement. Political 

correctness thus acts as a censor, reminding people of human and communal sensitivities which 

should be respected” (Hughes, 2010, p. 293).

Se é ofensivo para um certo grupo ser chamado por um dado termo, é o esperado, portanto, 

por uma questão de respeito, que nos adaptemos para utilizar o termo que os próprios membros 

desse grupo preferem. No mais, a amplitude de palavras “proibidas”, sobretudo no tocante a termos 

pejorativos (slurs), é, de certo, muito menor e menos impactante do que se vê nos tabus 

propriamente, sobretudo no caso dos tabus de nomes de governantes, por exemplo. Mas há casos 

que são mais problemáticos. Allan & Burridge mencionam o problema dos termos para aborígenes 

australianos: “If, for example, advocates of diversity insist that Australian Aborigines be referred to 

as Kooris, then the safest thing is to adopt the PC-approved terminology. Of course, if the group 

itself wants this label, using it is a matter of simple civility. However, the term Koori is 

controversial because not all Aboriginal groups wish to go by that name” (Allan & Burridge, 2006, 

p. 102). Numa situação dessas há um problema de representação, na medida em que certas pessoas 

pretendem falar em nome de um grupo -  um grupo do qual ou elas não fazem parte ou que não é 

homogêneo o suficiente para chegar a um consenso sobre a melhor terminologia. E isso suscita 

outros problemas ainda, que não são exatamente problemas linguísticos, mas sociais: quem, afinal, 

tem o direito de falar em nome de um grupo de pessoas? Como isso é escolhido? Essas decisões 

partem de uma convenção, como é o padrão da linguagem, ou de uma imposição?

A partir do momento em que as pessoas sentem que há algo sendo imposto, torna-se mais 

difícil conseguir a simpatia delas para uma dada causa, ainda mais se tiverem a percepção de que 

essa imposição é uma bobagem. Um caso bastante delicado é o do problema da terminologia para 

deficiências mentais, por exemplo:

Many euphemisms are short-lived: they degenerate into dysphemisms through 
contamination by the taboo topic and they are then replaced. PC language tramps the same 
treadmill. Many terms are subject to precisely the same narrowing and deterioration that 
accompanies any taboo term. During the controversy surrounding British Mencap’s refusal 
to change the name mental handicap, their director of marketing observed: ‘It is only a 
matter of time before even the most right-on expression becomes a term of abuse. It has 
been the same since people talked about village idiots, and “learning difficulties” is no 
exception. Children are already calling each other LDs as an insult.’
(ibid., pp. 99-100)



Idiot e outros termos que a princípio faziam parte da terminologia médica como cretin, 

moron e imbecile foram substituídos pelo então mais neutro retard, que deu lugar a mentally 

handicapped, e assim por diante. Para o diretor de marketing do Mencap, uma entidade filantrópica 

inglesa, substituir mental handicap pelo eufemismo learning disabilities (LD) seria inútil porque o 

termo já estava sendo usado como ofensa. Em todo caso, no entanto, a instituição hoje utiliza o 

termo learning disabilities. Retard (bem como spastic) é uma das palavras mais estigmatizadas e 

ofensivas desse campo semântico, ao passo que, curiosamente, idiot, imbecile e moron são de uso 

comum (contanto que não utilizadas para se referir a pessoas com deficiências mentais).

Uma questão importante da discussão sobre o P C é a  divisão dos níveis de formalidade do 

discurso, como Hughes (2010, p. 292) reconhece. De um lado do espectro, há publicações oficiais, 

governamentais, empresariais e da grande mídia, que aceitam mais prontamente as sugestões de 

alteração de linguagem. Do outro, temos a linguagem cotidiana e de publicações menos oficiais, e, 

abaixo ainda dela, o que Hughes chamou de um “underground” habitado pelas paródias, pelas 

formas de arte que fazem uso de uma linguagem “baixa” e shock-jocks, que fazem da resistência ao 

PC um tipo de grito de batalha (e golpe de marketing)156. O irônico é que é difícil postular uma 

verticalização do processo de adoção de termos PC, haja vista que a prontidão com a qual o 

discurso mais oficial os aceita não se reflete num fenômeno semelhante no discurso cotidiano. Pelo 

contrário: considerando que o discurso oficial já é tipificado por uma linguagem engessada, 

artificial e dotada de eufemismos, logo, as pessoas tendem a resistir ao seu uso, se as opções lhes 

parecerem particularmente antinaturais. Ao que tudo indica, a população está, em sua maior parte, 

disposta a abrir mão de termos ofensivos -  afinal, que tipo de monstro sente que o seu vocabulário 

está ameaçado se não puder usar xingamentos raciais à vontade? -, o que é corroborado pela 

percepção pública e seu reflexo nos programas televisivos, por exemplo (Allan & Burridge, 2006, 

pp. 36-7). Mas, como os exemplos cômicos dados por Allan & Burridge deixam claro, os falantes 

sentem de forma pungente os limites do que é aceitável (urge um estudo sobre o assunto), e o uso de 

expressões bizarras como differently hirsute, para “peludo”, ou chronologically gifted, para “velho”, 

ainda que não passem de lendas, como os autores lembram, tendem a ser rejeitadas com veemência, 

o que alimentou muito do pânico dos anos 90. Como Hughes destaca, um elemento importante do 

problema é a artificialidade dos eufemismos -  quanto mais eles seguirem na contramão da

156 Talvez (e essa é uma opinião minha) uma das piores consequências do debate em tomo do PC seja o fato de que 
comediantes e outros entertainers de talento duvidoso utilizem a luta contra o PC como uma bandeira, promovendo 
a si próprios como mártires da causa da liberdade de expressão quando, na verdade, desejam apenas perpetuar 
antigos preconceitos (o que é visível em suas tendências a punching down, atacando os alvos mais socialmente 
vulneráveis). A postura de transgressão (tema que ocupará parte do capítulo seguinte) é apropriada para propósitos 
conservadores nesse caso.



linguagem comum, maior a resistência. Da mesma forma, sua associação com discursos 

burocráticos, desprovidos de espontaneidade, corrobora a sensação “orwelliana”.

Os problemas do discurso burocrático serão abordados melhor no capítulo seguinte, mas 

essa ideia nos basta para fornecer uma chave para compreender a questão. Assim, o problema da 

chamada “linguagem neutra”, por exemplo, no tocante a gênero, aponta para problemas distintos em 

inglês e português. Como Allan & Burridge (2006, p. 97) comentam, a adoção do uso do pronome 

she como genérico, em vez de he, visa “perturbar” (e consegue), chamando atenção para a forma e 

forçando os leitores e leitoras a prestarem atenção. O mesmo poderia se aplicar ao uso do they como 

singular, que conta com respaldo histórico, as duas práticas vêm ganhando uso, apesar de certos 

atritos, inevitáveis no clima político atual. Como o inglês é uma língua que quase não marca mais 

gênero morfologicamente há séculos, os desafios para se chegar a uma língua neutra nesse sentido 

são mais simples do que em português, porém, ou, tanto pior, em línguas semíticas. Há muita 

resistência às tentativas de instaurar formas genericamente neutras em português,justamente porque 

o gênero, codificado como masculino/feminino (e não animado/inanimado, por exemplo, como 

outras línguas) faz parte da gramática do português, e soluções que procurem passar por cima disso 

-  como o uso de “x” ou “@”, que, em todo caso, são possibilidades apenas da escrita -  contam com 

um alto grau de rejeição, assim como o uso de pronomes alternativos em inglês (hir, zir, etc.), que 

contam com a adoção apenas de parcelas pequenas e bem delimitadas da população.

No mais, há ainda um outro problema que diz respeito à relação entre métodos e objetivos, e 

que nos é de interesse, porque destaca a preservação de certo pensamento mágico, à moda do 

whorfismo. A linguagem não é o mundo, alterá-la não se traduz necessariamente em mudanças 

sobre o mundo, e, por isso, há limites no que a instauração de mudanças linguísticas, sobretudo a 

nível molecular, morfológico, na linguagem, pode fazer para se chegar a mudanças sociais. A 

adoção do termo mais correto para “pessoa com deficiência”, relegando “deficiente” à 

obsolescência, é certamente um passo importante para sua integração, mas não passa de um gesto 

vazio sem que medidas extralinguísticas sejam tomadas, como a instalação da infraestrutura 

adequada, por exemplo157, como rampas e banheiros especiais, ou a contratação de tradutores de 

LIBRAS. No entanto, é certo que é mais fácil e mais barato estimular mudanças linguísticas 

artificiais (o que, como veremos na seção 6 do capítulo seguinte, é uma prática empresarial comum) 

do que implementar medidas mais palpáveis.

157 Uma outra forma de ver o PC, crítica à postura liberal norte-americana, seria como uma tentativa molecular de 
resolver um problema molar, na medida em que transfere para o âmbito das escolhas individuais -  controlar-se para 
não usar uma palavra proibida como quem evita consumir um produto que não seja crueltyfree -  um problema que 
é responsabilidade de ação social.



Da mesma forma, não fica claro como se pretende que mudanças nas categorias gramaticais 

de gênero linguístico se reflitam em mudanças nas relações de gênero social, sobretudo quando se 

lembra, como Deutscher ao criticar o whorfismo de George Steiner, que as línguas de maior 

neutralidade nesse quesito, como o turco, o indonésio e o usbeque, “não são exatamente línguas de 

sociedades renomadas por sua antropologia de igualdade sexual” (Deutscher, 2010, p. 148). O 

colapso dos gêneros irregulares do inglês antigo, nessa mesma linha, foi também um fenômeno 

puramente linguístico e sem relação com qualquer melhoria que pudesse ter acontecido nos padrões 

da educação sexual (ibid., pp. 206-7). Como a pesquisa de Deutscher aponta, há certas influências

da língua sobre a psicologia -  que se manifestam em testes imaginativos com objetos inanimados e

testes de memória -, mas que são sutis demais para se traduzirem em comportamento social, sobre o 

qual há uma imensidão de fatores agindo para além da língua.

Nisso um autor como Newfield está alinhado a Deutscher e igualmente identifica um fator 

de pensamento mágico nessa prática:

The great tradition of social protest in this country has always been based upon a principled 
recognition of the authentic force of the opposition at the very moment it was being 
confronted. At the same time, a strategy of purifying language as a way of conjuring away 
the inequities in our society looks more like magical thinking than like real politics. It fails 
to confront the infrastructural realities that the linguistic ones surely reinforce but can 
hardly be thought responsible for creating. Hence there’s an undeniable and undesirable 
idealism in any form ofPC language policing if it substitues attention to signifiers, however 
pervasive or supportive of structures of oppression, for attention to the signifieds and the 
real material determinants of such oppression itself.

Moreover, by reifying language a certain of the Left has gotten itself caught in an
extraordinary humorlessness about the contemporary world. By practicing a politics that
effectively equates language to reality, some progressives have deprived themselves of the 
resources of reconceiving reality through the process of language itself.
(Newfield, 2018, grifos nossos)

Purificar a linguagem -  esse é o objetivo. Para o PC como para o poeta do XIX, a 

linguagem é inadequada, sórdida não necessariamente de mentiras, mas de termos e usos 

inaceitáveis, que precisam ser expurgados para que uma nova linguagem crie uma nova sociedade. 

O pensamento mágico no whorfismo se manifesta na premissa de que a gramática de um idioma 

moldaria o pensamento de seus falantes, inclusive limitando aquilo que é possível pensar. O PC, em 

sua forma mais radical, não apenas preocupado com a aparência social, mas em reformar o 

pensamento, também partilha desse conceito, mas, dotado de um ânimo de causar mudanças, dá um 

passo adiante e propõe uma iniciativa de alterar a linguagem na esperança de que essas mudanças 

afetem o pensamento das pessoas. Manifesta-se um pensamento mágico nesse não saber de que 

modo as medidas tomadas influenciam o objetivo -  a resposta poderia ser “porque apazígua os 

espíritos” até onde sabemos -, e a falácia mágica “Post hoc ergo propter hoc”, mais

especificamente, no sentido de que, sendo os indivíduos que aderem ao PC com mais prontidão



aqueles que já simpatizam com as causas em questão e que tenderão, por iniciativa própria, a evitar 

termos ofensivos e substituí-los por outros, pressupõe-se que a adoção desses termos pela população 

em geral possa fazer com que ela pense como esses indivíduos -  o que não acontece158. 

Infelizmente, como espero ter demonstrado, esse pensamento poético purificador se vê recheado de 

misticismo, e não é possível assumi-lo sem que algum grau de pensamento mágico venha junto.

Newfield aponta ainda para uma dimensão pessoal para o seu argumento: os proponentes do 

PC visam proteger as pessoas contra o desconforto, disfarçando a existência daquilo que pretendem 

eliminar. Newfield, porém, éjudeu e é impensável pressupor que, como judeu, ele estaria isento do 

antissemitismo apenas por nunca ter ouvido alguém usar um xingamento, como kike, contra judeus. 

A crítica feita por Newfield, diferente da de Hughes, que por vezes nos soa conservador 

(especialmente porque parece ofendido com a mudança de valores revelada pela mudança de 

vocabulário), oferece um contraponto também porque parte da própria esquerda, numa tentativa de 

pensar como os intelectuais podem estabelecer novas estratégias de lidar com as questões que 

atravessam o PC.

Nosso objetivo, no entanto, não é criticar o PC ou oferecer propostas políticas mais 

concretas (o que foge do nosso objeto de pesquisa), mas, no momento, apenas apontar para as 

aproximações e distanciamentos em relação ao tabu linguístico. Assim, podemos observar que o PC 

se afasta do tabu porque não atribui um caráter de poder espiritual às palavras proibidas: elas são 

proibidas apenas porque ofendem e, assim, resultam em repercussão social (contanto que você não 

seja suficientemente poderoso para evitá-las, isto é). Esse caráter ofensivo também não está ligado 

aos significados das palavras, mas aos seus significantes\ ainda que não haja consenso transcultural 

quanto ao que tende a ser tabuizado, uma constante é que costumam ser coisas perigosas, sagradas 

e/ou preciosas, ao passo que os termos proibidos no PC apontam não para um perigo, mas para um 

constrangimento159, que não deriva dos significados em si (i.e. as próprias pessoas dos grupos 

marginalizados), mas do tratamento que a sociedade lhes dá.

158 No mais, existe o problema de que nem todo uso da linguagem (toda enunciação, para usarmos um termo 
bakhtiniano) é direto, e mesmo os eufemismos podem ser utilizados de maneira irônica pelas figuras 
ideologicamente opostas não apenas ao politicamente correto, mas a toda a luta maior pela inclusividade da qual ele 
é parte. De fato, eles manejam os termos com aptidão, mesmo enquanto fazem uso de discurso de ódio -  um 
exemplo marcante sendo o do homem infelizmente eleito presidente durante a redação desta tese, quando, em 
palestra para a Sociedade Hebraica do Rio de Janeiro em abril de 2017, em referência aos quilombolas, disse que 
“O afrodescendente mais leve lá [no quilombo] pesava sete arrobas”. Eis um caso em que o uso linguístico 
claramente não se traduziu numa atitude aceitável, e mesmo seu discurso não se toma menos ofensivo por isso.

159 Para Zerubavel, o que se chama de “tato”, a tentantiva de não ofender, é uma forma mais suave de tabu, baseada no 
constrangimento (e sem dimensão mágica aparente). Diz ele: “Rules of tact thus usually take the form of subtle (‘it 
might be considered rude’) guidelines for polite conduct rather than explicit (‘it is strictly forbidden’) injunctions. 
Not surprisingly, unlike taboos, they generally provide us with a somewhat better understanding of the social 
dynamics of conspiracies of silence generated by embarrassment rather than by fear” (Zerubavel, 2006, p. 29).



Ao mesmo tempo, há uma aproximação em relação ao tabu, porque o método das noa e 

metalexismos cria um efeito chamado de “esteira de eufemismos”, no qual um eufemismo substitui 

o outro, conforme eles próprios se tomam proibidos. Também, como vimos, algo de um pensamento 

mágico subjacente pode ser observado nas iniciativas mais radicais, ainda que não seja em todos os 

casos, e talvez ainda comparações pudessem ser traçadas entre a forma como a sociedade trata suas 

minorias políticas, que costumam ser as pessoas a quem os termos pejorativos proibidos tendem a 

ser direcionados, e o tratamento dado a indivíduos tabuizados -  mas isso também está além dos 

nossos objetivos aqui.

O que podemos tirar disso tudo, afinal?

Acredito que o mais evidente seja que a percepção da impotência da linguagem, antes de ser 

um fenômeno poético, foi um fenômeno cultural e antropológico. Com os dados que vimos ao 

longo deste capítulo, o caráter desviante da crença de que a linguagem é incapaz de dar conta das 

coisas acaba ressaltado, o que é consoante com as capacidades da modernidade de perturbar tudo 

que era tido por certo e inabalável antes do século XIX. A perda do tabu e sua transformação no PC 

também são sintomáticos disso, porque não há mais poder o suficiente nas palavras para se 

equivaler sua pronúncia à evocação da coisa dita, mas elas ganham poder de outra forma, pelo 

reencantamento promovido pelo pensamento whorfiano. O que antes era um poder de evocar é 

transformado num poder de limitar. E como se se dissesse: “eu posso não conjurar coisas mais 

dizendo seu nome, mas posso mudar a forma como pensamos mudando a estrutura da linguagem”. 

E possível que a popularização da psicologia e da psicanálise, com sua mensagem clara de que não 

estamos no controle de nossos próprios pensamentos e desejos, tenha tido um papel nesse 

reencantamento, como veremos ao tratarmos da exploração mágica de seus conceitos, como de 

recalque, feita por Spare, na seção 3 do capítulo seguinte.

O processo pode ter tido início no começo da era moderna, durante a transição do Medievo 

para a Renascença, quando a redescoberta do hebraico pela Europa fez com que as línguas 

vernáculas europeias passassem a ser vistas como secundárias, pois deveria haver alguma outra 

língua mais próxima de Deus, a partir da qual todas as outras seriam derivativas. Ainda que essa 

percepção de impotência tenha aparecido aqui e ali, ocasionalmente, ela se intensifica no século 

XIX e tem suas manifestações inclusive nas práticas mágicas concomitantes aos diagnósticos dos 

poetas e pensadores da linguagem.

Em segundo lugar, é importante também destacar que, ainda que seja um tema por vezes 

embaraçoso, o esotérico não pode ser descartado nesse tipo de análise cultural. A questão do poder 

da linguagem, por mais que a discussão principal gire em tomo de elementos mais mundanos, como 

a capacidade de exprimir conceitos ou de comandar atenção, acaba passando pelo pensamento



mágico, haja vista que o poder mágico é uma expressão dos limites do poder mundano. Afinal, se eu 

desejo alguma coisa e ordeno que esse desejo seja realizado, não há tantas diferenças assim entre 

ordená-lo a um subalterno, que obedeça à minha autoridade, e ordená-lo a um espírito ou à própria 

realidade. Como deixaram claros os autores que escreveram sobre o enoquiano, por exemplo, o 

poder de uma dada língua de fazer coisas tem uma relação profunda com a sua expressividade. No 

mais, espero ter dado exemplos o suficiente do modo como a razão fracassa em apagar por 

completo a irracionalidade, por mais que a sociedade ocidental se pretenda cada vez mais racional. 

Não por acaso, elementos do pensamento mágico surgiram aqui e ali em pontos inesperados em 

discursos que não o assumem, ainda que o manifestem. E crucial que prestemos atenção nisso a fim 

de não cometer o erro de deixar que o discurso secular seja inadvertidamente contaminado por essa 

lógica. E a poesia, como vimos e veremos, em diversos momentos flertou com a magia.

Qual o caminho a seguirmos agora? Há dois elementos na narrativa que estamos analisando. 

A impotência da linguagem é a primeira parte, a ideia de que ela não dá conta das coisas. A segunda 

parte é o papel do poeta, que, ao levar a linguagem aos seus limites mais extremos, acredita estar 

purificando-a dos elementos que a mortificam, o que ele enxerga como um papel quase xamânico 

ou sacerdotal, que é de suma importância para evitar a catástrofe que seria se a ela fosse permitido 

que seguisse seu curso esperado de apodrecimento e morte. A primeira parte foi analisada neste 

capítulo. No próximo, trataremos da reação dos poetas e exploraremos o que é exatamente essa 

catástrofe que eles acreditam estar prevenindo, bem como os elementos da modernidade que 

levaram à emergência desse conceito. Nisso, veremos como a passagem para a palavra escrita e 

impressa, como destacado aqui por Ong e outros pensadores da gramatologia, teve um papel 

especial na transformação da consciência moderna.
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C a p ít u l o  3 : A n a t o m ia  d o  c l ic h ê

Some things cannot be known; they are beyond your 

reach even when shown. (...) They He outside the 

boundaries that -words can address; and man can only 

know those thoughts -which language can express.

Mefistdfeles em Lekce Faust, de Svankmajer



1. Aura e escritura

Se é lógico que as muitas mudanças na sociedade que começaram no final do século XVIII 

na Europa e se intensificaram com violência no XIX tiveram um impacto transformador sobre a 

cultura, é de se esperar também que possamos localizar com maior precisão os impactos sobre a 

forma de pensar a linguagem naquelas mudanças que mais afetaram as maneiras através das quais 

as pessoas se comunicam. O problema, claro, é que essas mudanças foram tão perfeitamente 

incorporadas e perpetuadas que é um grande exercício de abstração imaginar o mundo antes delas -  

um mundo mais lento, ainda não tomado pela presença ubíqua de marcas, logos, slogans e 

patrocinadores, no qual as notícias eram um evento esporádico e irregular. Não podemos afirmar 

que temos no jornalismo e na publicidade um responsável claro e solitário pelo fenômeno que 

viemos descrevendo, mas seria insensato ignorar a sua contribuição para o processo, dada a relação, 

inclusive, de amor e ódio que a literatura desde então desenvolveu com a imprensa.

Um dos comentários mais pertinentes feitos sobre o assunto, para tomarmos como ponto de 

partida, é o de Walter Benjamin em seu famoso ensaio “A obra de arte na era da sua 

reprodutibilidade técnica” {Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit), 

publicado originalmente em 1936160. O ensaio, dividido em 15 seções em sua segunda versão, mais 

um prólogo e epílogo, trata da forma como as artes foram afetadas pelos avanços modernos na 

reprodutibilidade técnica, que permitiram que uma gama cada vez maior de produções artísticas 

humanas fosse produzida em massa, com uma ênfase nos novos modos de fruição artística que 

nascem desse processo. No parágrafo de abertura da primeira seção, Benjamin chega a tratar 

brevemente também da questão da imprensa, ainda que seu objetivo principal seja discutir artes 

plásticas:

Com a xilogravura, o desenho tomou-se pela primeira vez tecnicamente reprodutível, muito 
antes que a imprensa prestasse o mesmo serviço para a palavra escrita. Conhecemos as 
gigantescas transformações provocadas pela imprensa -  a reprodução técnica da escrita. 
Mas a imprensa representa apenas um caso especial, embora de importância decisiva, de 
um processo histórico mais amplo. À xilogravura, na Idade Média, seguem-se a estampa 
em chapa de cobre e a água-forte, assim como a litografia, no início do século XIX. 
(Benjamin, 1985, p. 166, tradução de Sergio Paulo Rouanet)

O argumento de Benjamin prossegue a partir da seguinte lógica: a fruição tradicional das 

artes é de uma natureza contemplativa. Os objetos de arte são ferramentas cúlticas de natureza 

mágico-religiosa em primeiro lugar e apenas depois obras de arte independentes -  seus exemplos 

principais sendo estátuas de divindades, como Vênus, ou arte sacra cristã, como Madonnas. Mesmo

160 Aversão de 1936, chamada de primeira versão, foi retrabalhada posteriormente e publicada numa edição póstuma 
de 1955.



o culto da arte secular que surge com a Renascença é isso mesmo, um culto, que herda essas 

tendências ritualísticas ainda que num contexto cada vez mais esvaziado de religiosidade. Para 

Benjamin, é apenas quando a arte se divorcia da sua função cúltica que as obras de arte assumem 

um valor não existencial, derivado do mero fato de existirem, mas expositivo, no sentido de que são 

destinadas aos sentidos do público, como aconteceu com a fotografia:

Porém, quando o homem se retira da fotografia, o valor de exposição supera pela primeira 
vez o valor de culto. O mérito inexcedível de Atget é ter radicalizado esse processo ao 
fotografar as ruas de Paris, desertas de homens, por volta de 1900. Comjustiça, escreveu-se 
dele que fotografou as ruas como quem fotografa o local de um crime. Também esse local é 
deserto. É fotografado por causa dos indícios que ele contém. Com Atget, as fotos se 
transformam em autos no processo da história. Nisso está sua significação política latente. 
Essas fotos orientam a recepção num sentido predeterminado. A contemplação livre não 
lhes é adequada. Elas inquietam o observador, que pressente que deve seguir um caminho 
definido para se aproximar delas.
(Benjamin, 1985, p. 174)

A questão nos faz lembrar de novo o comentário de Bakhtin (1981, pp. 13-15) sobre a 

natureza a-histórica do épico: o épico, também uma forma literária ritualística em essência, -  os 

poemas literalmente começam com invocações de uma divindade -  opera sempre no passado 

distante, na época dos grandes feitos e grandes heróis. Com esse novo tipo de arte, porém, o tempo 

histórico é colocado em primeiro plano, o que permite que a arte assuma uma dimensão política 

mais explícita. Partindo de uma perspectiva marxista, os interesses de Benjamin são as 

possibilidades revolucionárias desse tipo de arte, e não por acaso uma boa parte do ensaio é 

dedicada a uma defesa, primeiro da fotografia e, depois, do cinema.

O cinema é, afinal, a forma de arte da reprodução técnica por excelência. Uma pintura ou

escultura em toda sua materialidade só pode ser exibida em todo um país, por exemplo, ao longo do

tempo, sendo deslocada de museu em museu, nunca simultaneamente. Uma sinfonia tocada por uma

orquestra ou um balé apresentado por uma companhia de dança, como performances, são sempre

experiências únicas, mas que podem ser reiteradas e, nisso, a música e a dança se assemelham às

artes plásticas no sentido de que a única forma também de um espetáculo ser exibido em todos os

palcos de um país é levando a companhia em turnê ou, se quisermos obter um efeito de

simultaneidade, contratando companhias semelhantes em capacidade técnica em todo o país (o que

claramente força os limites da suspensão de descrença desse exercício mental). A exibição de

reproduções mecânicas dessas obras de arte permitiria a simultaneidade, -  pôsteres de pinturas,

réplicas de estátuas, gravações -  mas qualquer apreciador dessas artes argumentaria que a

experiência de fruição das reproduções é precária, provisória, “melhor do que nada”, mas inferior

em autenticidade à experiência ao vivo161. Isso não existe com o cinema. Ainda que certas

161 O que acontece é que a gravação em estúdio com frequência é vista como tendo maior qualidade de som, mas há 
algo na experiência ao vivo (que, como queremos demonstrar, tem uma relação com o conceito de aura pela noção



discussões sobre qualidade de reprodução possam vir à tona no século XXI, para o filme não existe 

a experiência ao vivo, não existe um original cuja fruição é vista como mais verdadeira do que a de 

suas cópias. Um filme pode entrar em cartaz numa determinada data em todo um território, global 

inclusive, e ser visto ao mesmo tempo por milhões de pessoas sem que a experiência de qualquer 

uma dessas pessoas pareça menos real ou legítima.

A fotografia e o cinema também alteram a forma de fruição artística ao abrirem mão da 

contemplação -  outra palavra, aliás, que também vem da esfera do discurso místico-religioso. Na 

contemplação, o espectador da obra de arte penetra nela e é absorvido, envolvido numa atividade 

associai de se concentrar às suas associações mentais em resposta a uma obra de arte única. Tal 

método aqui se torna inadequado, porém, sobretudo porque, na opinião de Benjamin, as imagens no 

cinema se movem rápido demais para que isso seja possível. A forma de fruição mais adequada à 

arte da era da reprodutibilidade técnica seria o seu oposto, portanto, a distração: o público não é 

absorvido pela obra; é ele quem a absorve. Nisso, Benjamin defende o cinema de suas críticas mais 

lugar-comum, como a de que ele não exige inteligência e seria um passatempo apenas para as 

massas desprovidas de educação, e, em sua defesa da distração como forma de absorção artística, 

Benjamin compara o cinema à arquitetura -  a mais longeva das artes, que existe e há de existir

enquanto o ser humano tiver necessidade de abrigo. A arquitetura pode ser fruída de forma

contemplativa, como fazem turistas, mas sua função mais verdadeira se dá na formação de hábitos, 

e é esse o mecanismo pelo qual Benjamin sugere que a arte possa vir a trazer mudanças sociais, “as 

tarefas impostas ao aparelho perceptivo do homem, em momentos históricos decisivos, são 

insolúveis na perspectiva puramente ótica: pela contemplação” (Benjamin, 1985, p. 193).

Um conceito crucial e que fez a fama de Benjamin que marca essa transição da arte ritual 

para a arte social é o d a  perda da aura. A primeira definição que ele dá de aura é “o que se atrofia na 

era da reprodutibilidade técnica”. Mas essa explicação é um pouco tautológica. Ele continua:

Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da 
tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a 
existência única da obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica
permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o
objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição, que 
constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade.
(ibid.., pp. 168-9, grifos do autor)

A perda da aura, logo, é um processo positivo para Benjamin, na medida em que possibilita 

uma arte mais ativamente político-social. Na seção III, ele prossegue com uma explicação da aura 

que poderia ser descrita como fenomenológica:

da presença) que é o principal atrativo desses eventos e que não poderia ser substituído por um CD ou um DVD 
num telão. Do contrário, shows seriam uma atividade cultural obsoleta.



Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e 
temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar 
em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que 
projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho.
(ibid.., pp. 170)162

A experiência da aura é uma experiência de presença163, portanto, “para a qual não há 

réplica”. O observador do exemplo de Benjamin se vê, afinal, de fato diante das montanhas e dos 

ramos e não de suas reproduções, mas trata-se de uma presença à distância. Não é a experiência da 

montanha, como a teria um alpinista, e sim sua observação. Os paralelos com a obra de arte se 

tomam claros: a aura de uma obra deriva do seu contato com o artista. Ele a imprime nela. Temos a 

presença do pintor com a pintura, mas trata-se de uma presença residual, à distância. O pintor não 

está literalmente na obra de arte, mas o público sente essa presença e é maravilhado por ela -  “The 

hand that mocked them, and the heart that fed”, como disse Shelley, em seu poema “Ozymandias”, 

a respeito da estátua de Ramsés II, recém-redescoberta à época, e o seu escultor anônimo. O mesmo 

não acontece com a arte reproduzida mecanicamente -  logo, sua fruição deve ser de outra natureza. 

O público não encontra vestígios desse contato com o artista, com o gênio, apenas o contato com os 

trabalhadores, como se vê em qualquer outro produto do mundo moderno. Nisso, fica evidente o 

apelo que esse tipo de produção desprovida de aura teria para alguém que, como Benjamin, pensa a 

questão pelo viés social.

Como estamos mais uma vez de volta ao contexto do religioso e do mágico, uma outra 

forma de pensarmos a aura pode ser através do conceito da magia simpática, como concebido por 

Frazer. Ainda que o seu O Ramo de Ouro tenha sérios problemas metodológicos, tendo sido 

rapidamente ultrapassado pelos estudos posteriores da antropologia, por mais que sua postura de 

racionalismo vitoriano com frequência soe colonialista e condescendente em relação aos seus 

objetos de estudo, a obra é inegavelmente um marco e uma influência imensa sobre a sua época, 

que é também a época de Benjamin.

“Simpatia” vem do grego sumpátheia e significa literalmente “partilhar de páthos”, i.e. 

sofrer (estar sujeito a algo) em companhia, e assim é chamado esse tipo de magia porque, através 

dela, duas coisas poderiam ser levadas a sofrer um efeito similar -  o exemplo mais ilustrativo

162 Uma edição inglesa, na tradução de Harry Zohn, a que tive acesso, baseada na segunda versão, conta com um 
acréscimo neste parágrafo, que diz: “The concept of aura which was proposed above with reference to historical 
objects may usefully be illustrated with reference to the aura of natural ones” (Benjamin, 2007, p. 222). A aura, 
como ele comenta, é um fenômeno de objetos históricos, como obras de arte, mas o exemplo natural dos galhos e 
da montanha ajuda a ilustrar.

163 Benjamin comenta a questão da presença ao falar da aura presente na encenação de uma peça, num acréscimo à 
segunda versão do ensaio (seção IX), “For aura is tied to his presence; there can be no replica of it. The aura which, 
on the stage, emanates from Macbeth, cannot be separated for the spectators from that of the actof’. (Benjamin, 
2007, p. 229).



incorporado pela cultura pop como lugar-comum, mas um lugar-comum com alguma

substancialidade, sendo o do “boneco de vudu”, através do qual o feiticeiro causa certos efeitos à

distância sobre a sua vítima, representada pelo boneco. A abordagem de Frazer poderia ser descrita 

como proto-estruturalista, na medida em que procura formalizar uma lógica subjacente ao que vê 

serem práticas nativas desenvolvidas sem maior reflexão teórica:

At the same time it is to be borne in mind that the primitive magician knows magic only on 
its practical side; he never analyses the mental processes on which his practice is based, 
never reflects on the abstract principles involved in his actions. With him, as with the vast 
majority of men, logic is implicit, not explicit: he reasons just as he digests his food in 
complete ignorance of the intellectual and physiological processes which are essential to 
the one operation and to the other. In short, to him magic is always an art, never a science; 
the very idea of science is lacking in his undeveloped mind. It is for the philosophic student 
to trace the train of thought which underlies the magician’s practice; to draw out the few 
simple threads of which the tangled skein is composed; to disengage the abstract principles 
from their concrete applications; in short, to discern the spurious science behind the bastard 
art.
(Frazer, 2002, p. 11)

Ou seja, compreendemos que ele assume uma perspectiva érica, externa, e não êwica, 

despreocupada, portanto, com as explicações que os próprios feiticeiros nativos teriam para suas 

práticas, -  que hão de existir ainda que não nas linhas do pensamento ocidental -  ao mesmo tempo 

em que fica evidente que o tipo de magia que interessa a Frazer não é a dita alta magia praticada nas 

lojas da Aurora Dourada contemporâneas à publicação de O Ramo de Ouro. E dentro desse quadro 

que Frazer elabora seu conceito de magia simpática, que ele divide em duas formas, ainda que 

reconheça que na prática as duas coisas costumam ser combinadas: magia homeopática, que opera 

pela lei da semelhança, “fundada na associação de ideias por contiguidade”, e magia contagiosa, 

que opera pela lei do contato, “cometendo o erro”, segundo Frazer, de presumir que coisas que já 

estiveram em contato uma com a outra estariam sempre em contato. E evidente que, dessas duas 

formas, a magia contagiosa seria a mais relevante para a nossa discussão da aura benjaminiana. 

Assim é que Frazer a define mais detidamente:

The other great branch of sympathetic magic, which I have called Contagious Magic, 
proceeds upon the notion that things which have once been conjoined must remain ever 
afterwards, even when quite dissevered from each other, in such a sympathetic relation that 
whatever is done to the one must similarly affect the other. Thus the logical basis of 
Contagious Magic, like that of Homoeopathic Magic, is a mistaken association of ideas; its 
physical basis, if we may speak of such a thing, like the physical basis of Homoeopathic 
Magic, is a material medium of some sort which, like the ether of modem physics, is 
assumed to unite distant objects and to convey impressions from one to the other. The most 
familiar example of Contagious Magic is the magical sympathy which is supposed to exist 
between a man and any severed portion of his person, as his hair or nails; so that whoever 
gets possession of human hair or nails may work his will, at any distance, upon the person 
from whom they were cut. This superstition is world-wide; instances of it in regard to hair 
and nails will be noticed later on in this work.
(Frazer, 2002, p. 38)



Não convém acompanharmos Frazer em sua listagem de exemplos dados para ilustrar sua 

categorização, que incluem aborígenes australianos, os povos sotho, baganda, batak, entre outros. A 

maioria dos exemplos dados, com essa constante atitude condescendente, são provenientes de povos 

considerados “primitivos” e, quando Frazer fala de europeus, são sempre de regiões rurais, de modo 

a sustentar o argumento do autor de uma progressão “natural” da autoridade intelectual das 

sociedades humanas, começando na figura do feiticeiro que é suplantado pelo sacerdote que é 

suplantado pelo cientista. Tais divisões e tendências evolutivas de pensamento são, comojá vimos, 

bastante típicas do racionalismo do XIX.

Considerando, portanto, o meio social e a época em que Benjamin escreve seu ensaio, seu 

conceito de aura pode muito bem ser lido à luz do conceito de magia contagiosa de Frazer. No 

mundo modernizado do fin  de siècle, é provável que a maioria da população não acreditasse na 

relação simpática que une duas coisas após o contato -  afinal toda a premissa desse mundo moderno 

é a do constante fluxo de coisas que passam pelos indivíduos sem se deterem, como dinheiro e 

mercadorias. Num mundo mais artesanal, é compreensível que se acredite que algo do artesão, que 

dedica tanto do seu tempo e esforço a sua obra, permaneça nela164, mas essa ideia é claramente 

diluída quando o processo de produção se transforma numa linha de montagem. Porém, se existe 

um espaço no qual essa crença pode persistir é o espaço artístico, reforçado pela noção romântica 

do gênio. Além do mais, a obra de arte é não apenas um subproduto da existência humana, como 

cabelo, lascas de unha ou pegadas, mas é entendida como uma continuação do seu ser. O discurso 

de Diotima repetido por Sócrates, no Banquete de Platão, por exemplo, exprime esse tipo de ideia 

ao comentar que o amor permite a perpetuação humana ou pela carne, com a reprodução, ou pelo 

intelecto, de modo a estabelecer uma relação entre a beleza (do corpo ou da arte), o amor e a 

imortalidade (Platão, 1996, pp. 112 e ss.). Logo, se o gênio é uma figura inspirada, alguém que 

deriva seus poderes de criação de uma realidade superior e inapreensível ao restante dos mortais, e 

sua obra é uma continuação de si, uma forma simbólica de reprodução, é compreensível a crença na 

permanência dessa presença iluminada, comparável nesse sentido ao que se observa no mundo 

católico com a veneração das relíquias de santos, por exemplo. Essas associações são cabíveis, 

sobretudo porque o discurso do mundo artístico tende ele próprio a se ater na dimensão do mágico e 

do religioso.

164 No imagináriojaponês, por exemplo, esse ponto é bem ilustrado pelas figuras dos ferreiros Masamune (1264-1343) 
e Muramasa (século XVI) e as lendas que se criaram em tomo dos dois. Muramasa costuma ser representado como 
um homem tão sanguinário que suas espadas adquiriram essa característica também e, dada a correlação entre a 
posse delas pela família Tokugawa e a morte violenta de vários de seus membros, passaram a ser vistas como 
objetos amaldiçoados, apesar do alto grau de qualidade de sua feitura. Por mais que ambos tivessem vivido em 
épocas muito distintas, há lendas, provavelmente recentes, segundo as quais Muramasa teria sido discípulo de 
Masamune, que contrastam a personalidade calma e benévola do mestre com a violência de seu discípulo, e isso se 
reflete na natureza das espadas que os dois criam (Clements, 2010).



Essa associação do conceito de aura em Benjamin, com as considerações de Frazer sobre 

magia simpática, talvez não seja exatamente ortodoxa dentro dos estudos benjaminianos, mas 

também não é de todo original, como podemos observar no trecho abaixo:

Along such lines, Benjamin’s discussion of aura may be seen as an exorcism of charismatic 
fascism and its frenzied motions. He begins by identifying the phenomenon of aura in its 
presumed natural setting. In a restful summer afternoon, the eye wanders to the distant 
mountains, just as it may notice the shadow of an overhanging branch; distance and 
proximity create a haven for leisure, a place in which to enjoy reading and its random 
pauses. We are in a bower of solitude and ready to experience aura. Two factors in 
contemporary life will destroy such individual awareness, its passive reflection, and 
transcendent design. The masses want things brought closer to them, so they might 
overcome “the uniqueness of every reality by accepting its reproduction” (223). A 
collective fetishism devoted to equivalent qualities and exchange values sets in: “Every day 
the urge grows stronger to get hold of an object at very close range by way of its likeness”, 
says Benjamin, in terms very similar to the ones that had been used by Sir James Frazer in 
defining the procedures of animistic magic in The Golden Bough (1890) discussed below. 
Soon, the approach through likeness becomes an assault aimed at the very core of what is 
desired: “To pry an object from its shell, to destroy its aura, is the mark of a perception
whose ‘sense of the universal quality of things’ has increased to such a degree that it
extracts it even from a unique object by means of reproduction” (223).
(González, 1992,p. 11)

Um “exorcismo do fascismo carismático”: Benjamin compreende que o mito, o ritual, o

elemento carismático -  termo usado por Weber para se referir ao tipo de autoridade conferida a

líderes de origem divina, sobrenatural ou de modo geral extraordinária (Schluchter, 1981, pp. 121 e 

ss.) -  são, no mundo moderno, uma matéria-prima perfeita para ser explorada pelo fascismo. 

Pensemos no mito de “sangue e solo” dos nazistas ou em como a iconografia de líderes totalitários 

tende ao messianismo. E nesse sentido que podemos compreender a defesa de Benjamin das artes 

desprovidas de aura como um tipo de antídoto para a “dependência parasitica” da arte em relação ao 

ritual. E difícil nos livrarmos, porém, do apelo da aura, do mito e da atmosfera religiosa (e, por 

extensão, até mesmo do autoritarismo que, na modernidade, combinada com essa dimensão 

messiânica tipifica o fascismo), e a capacidade de derivar a qualidade universal das coisas mesmo 

em reproduções é a marca de uma percepção altamente desenvolvida.

Essa persistência da “dependência parasitica” da arte em relação ao ritual é observada nas 

conclusões de Warburton num ensaio que integra o volume Is Nothing Sacred?, de Ben Rogers, 

dedicado a problemas da sacralidade no mundo moderno (o ensaio de Warburton é sobre a 

sacralidade na arte). O autor toma como ponto de partida o fato simples de que não, a arte não é 

sagrada, porque simplesmente não existe mais o sagrado num mundo posterior à “morte de Deus”. 

Ele também traça a comparação com relíquias de santos antes de se voltar ao conceito de Frazer:

The object has had close contact with someone special, or perhaps was a part of him or her, 
and thereby acquired some kind of power in itself. The notion of a relic plays on precisely 
the magical thinking that James Frazer in The Golden Bough calls ‘contagious magic’.



Magic in general, according to Frazer, is ‘a spurious system of natural law as well as a 
fallacious guide of conduct; it is a false science as well as an abortive art’. Contagious 
magic is essentially a misapplication of the association of ideas -  making too much of 
contiguity. As Frazer puts it: ‘contagious magic commits the mistake of assuming that 
things which have been in contact with each other are always in contact’ (Frazer 1957: 15). 
(Warburton in Rogers, 2004, pp. 43-4)

Warburton, porém, parece não problematizar a conclusão de Frazer, comprando a ideia de 

que a magia simpática é um “sistema espúrio de lei natural”. Logo, se deriva de um erro, a aura e a 

sua percepção são fenômenos que não deveriam existir -  e, no entanto, existem, de certa forma. No 

parágrafo seguinte, ele reflete sobre sua “peregrinação” à National Gallery, em Londres, descrita 

nesses termos religiosos, para ver as pinturas de Vermeer. A viagem é uma “peregrinação”, o 

ambiente é “parecido com um templo”, o artista é um “tipo de deus ou, pelo menos, um santo” e o 

espectador, “um adorador”: tudo isso compõe os elementos do que, como ele mesmo aponta, o 

crítico de arte John Berger descreve como “religiosidade fajuta” em seu Ways o f Seeing. Porém, por 

mais falsa que seja a religiosidade na arte ou a lógica por trás da aura mágica, nada disso anula a 

experiência do próprio Warburton. Diz ele: “The original painting, as opposed to a facsimile, was in 

contact with the great Vermeer. And now as I stand in front of it I have a special kind of experience 

that I couldn’t have in the presence of a mere facsimile, no matter how accurate a copy” (ibid., p. 

44).

Warburton tenta racionalizar a sua preferência pelo original em relação às cópias, explicar o 

que é esse je  ne sais quoi que compõe esse fascínio. Nisso ele passa pelo argumento de autores 

como Nelson Goodman e Clive Bell, que sugerem a existência de pequenas nuances no original 

ausentes nas cópias que o espectador capta sem perceber racionalmente -  uma hipótese que 

Warburton logo descarta, preferindo a perspectiva oferecida por Wittgenstein em seu comentário 

crítico à obra de Frazer. A magia, para Wittgenstein, não seria uma falsa ciência, mas uma atividade 

simbólica e expressiva, composta de gestos mágicos que visam um tipo de satisfação, que de fato 

eles obtêm, seja ao realizar um ritual propriamente, seja ao realizar um gesto como beijar a foto de 

uma pessoa amada. Talvez, Warburton especula, esse tipo de comportamento seja hardwired, uma 

parte integral da nossa “programação” humana (ibid., p. 46). O tratamento dado ao tema por 

Warburton, no entanto, não é dos mais claros ou convincentes. Ele dá o assunto por encerrado, 

contente em desfrutar de uma experiência religiosa que sabe que não é religiosa de fato. Se o 

espectador diante da arte assume a postura de Warburton, compreendendo-a como uma coisa não 

sagrada, então esse modo de fruição há de se tornar menos autêntico, quase farsesco. “Original 

paintings are not sacred relics”, diz ele, “though we might not be able to stop treating them as 

relics” (ibid., p. 49). Se um objeto é tratado como uma relíquia sagrada e inspira esse tipo de 

reverência, ainda que o indivíduo saiba que esse objeto não é sagrado, não seria o caso de ele se



tornar sagrado? Na ausência de uma forma de mensurar objetiva e cientificamente a aura de um 

objeto, a aura há de ser compreendida como um fenômeno psicológico e social, logo não há 

diferença entre algo ser sagrado de fato e “meramente” ser tratado como tal.

E claro que esse tipo de questionamento está além do escopo da nossa pesquisa, mas a 

dúvida é, além de inevitável, relevante para observarmos como Benjamin a evitou por completo, ao 

desviar seu foco da arte tradicional, dotada de aura, para a arte nascida na época da 

reprodutibilidade mecânica, como a fotografia e o cinema. A culminação dessa experiência, para 

Benjamin, é o surgimento da figura burguesa do colecionador, que disfarça os espaços interiores 

para criar a ilusão de abrangerem o mundo inteiro, perdido porque ele não se sente mais à vontade 

nos espaços públicos da cidade desumanizada (Greaney, 2008, p. 149).

Uma coisa deve ser mencionada, no entanto: em nossa discussão da aura até agora falamos 

de certas formas de arte, mas ignoramos aquela que é a mais importante para a nossa discussão, a 

literatura. Considerando as definições de Benjamin, será que não podemos pensar na literatura, tal 

como a conhecemos hoje e como era reconhecida no século XIX, como a mais desprovida de aura 

dentre as artes? A partir do momento em que ocorre o divórcio entre a obra literária e a música, o 

canto e a performance, nos quais a presença é um fator importante, a aura deixa de existir. A mídia 

na qual a literatura se manifesta é vista como meramente contingente: ainda que não possamos dizer 

que ler uma dada obra impressa em papel por uma gráfica no século XXI seja exatamente a mesma 

experiência do que lê-la numa tabuleta de argila, num rolo de pergaminho ou num códice medieval, 

qualquer perda que possa ocorrer nesse processo é considerada insignificante o suficiente para que 

essas adaptações persistam. Em alguns casos, podemos falar da aura de certas edições específicas de 

alguns livros anteriores à invenção da imprensa, como o Codex Gigas ou o livro de Kells, 

compostos e ilustrados à mão por monges copistas. Mas, à diferença da aura de uma pintura, a aura 

desses livros não tem relação com a autoria, -  tanto o Codex Gigas quanto o livro de Kells são 

cópias da Bíblia, ainda que o Codex Gigas conte com algumas outras adições -  mas com o 

sacrifício, o esforço e a dedicação dos monges anônimos que os criaram, mesmo não sendo os 

autores do texto bíblico. Textualmente, seu conteúdo é irrelevante para a experiência da aura, -  

podemos ler a Bíblia em inúmeras outras edições mais facilmente acessíveis, inclusive online -  o 

que aproxima essas obras mais das artes plásticas, com sua caligrafia e iluminuras, do que da 

literatura. Como itens revestidos de uma natureza ritualística, deve-se lembrar que a sua 

importância deriva não da possibilidade de alguém de fato lê-los (o que é até mesmo inviável, 

considerando a fragilidade do material), mas de sua própria existência e preservação. E relevante 

essa noção de que a aura, como um fenômeno mágico de contágio, está ligada não à autoria do texto 

em si, se o entendermos como essa entidade abstrata formada por uma série de palavras numa dada



ordem que pode ser reproduzida independente de seu meio material, mas corporalmente à criação 

do objeto (físico.

De resto, após a invenção da imprensa, podemos falar em aura na literatura apenas em casos 

muito limitados. Uma dedicatória autografada, por exemplo, confere uma aura a um exemplar 

específico de uma obra produzida em massa, mas a experiência da leitura do texto-entidade-abstrata 

permanece igualmente inalterada, por mais que esse contato com o autor possa ter um impacto 

sobre o afeto daquele leitor em especial: muito raramente isso vai alterar o sentido de um dado 

poema ou uma cena em um romance, por exemplo. Esse efeito sobre o afeto se dá no âmbito do 

pessoal, da relação que o leitor estabelece com o autor como pessoa empírica, real, de carne e osso. 

Para esse leitor o objeto se toma insubstituível, mas o texto pode ser lido em qualquer outro 

exemplar sem que aconteça qualquer coisa que se pareça com o sentimento de degradação que é 

comparar a experiência de ver uma pintura ao vivo com a de ver uma reprodução dessa pintura. No 

mais, existe a aura na literatura no tocante aos objetos que estiveram em contato com um certo autor 

célebre: rabiscos, anotações, cartas e manuscritos, como os envelopes de Emily Dickinson nos quais 

foram escritos alguns de seus poemas. Tais objetos costumam ser preservados, quando e s e o  autor 

se tornar famoso o suficiente, para entrar em exposição depois em museus, junto com qualquer 

outra parafernália que seja considerada significativa, como peças de roupa e outros itens pessoais -  

ou até mesmo uma pedra, como aconteceu com a Rock of Names, em Wythburn, cuidada pela 

Wordsworth Trust, na qual gravaram seus nomes Wordsworth, Coleridge e o pessoal do seu círculo 

no final do século XVIII. Raramente esses objetos são legíveis pelo público nessas ocasiões, mas, 

lembremos, são itens ritualísticos, etc. Nada disso tem qualquer relevância com a experiência da 

leitura da obra. Um leitor pode ler a fundo toda a obra de Dickinson sem ver ao vivo os seus 

envelopes, do mesmo modo como alguém pode ter a experiência fetichística da sua aura sem ter 

lido um poema que seja. As duas coisas são independentes.

O que faz da literatura uma arte curiosa se a pensarmos a partir das noções de Benjamin é 

que, por mais que se assemelhe ao cinema no tocante à sua adaptação à reprodução mecânica e 

ausência de um objeto de arte original, um poema, conto ou romance, em formato do livro, só pode 

ser fruído de forma contemplativa. A leitura é uma atividade que exige esforço ativo, atividade 

constante do movimento ocular, concentração mental e associação entre ideias165. Por mais que 

Benjamin negue a possibilidade de leitura contemplativa dos poemas dadaístas, por exemplo, 

mesmo esse tipo de literatura não pode ser consumido pela via da distração mais pura. Há

165 Somos, no entanto, levados a lembrar que existe o audiobook e que ele representa um outro tipo de experiência, 
entre a concentração e a distração. Não é possível demorar-se sobre o texto de um audiobook, mas ouvi-lo de forma 
desatenta significa experienciá-lo apenas como som e perder uma parcela do conteúdo semântico que pode impedir 
a compreensão do que virá na sequência. Uma concentração de algum tipo se faz necessária.



definitivamente um tipo de experiência diferente na leitura dos dadaístas se os compararmos com 

poemas mais tradicionais, que pode ser pensada em termos de questões do teor místico-religioso 

que encontramos na contemplação, mas mesmo esses casos exigem concentração ativa da parte do 

leitor, pelo menos para não ignorar os poemas como mero ruído gráfico.

Essa relação contemplativa com a obra de arte literária não deriva apenas da sua natureza 

linguística, mas sim, como fica claro nos comentários do antropólogo Jack Goody, do fato de a 

literatura estar fixada pela escrita. Em seu trabalho com o povo LoDagaa, em Gana, uma cultura 

puramente oral, Goody evidencia como nesses contextos são raras as ocasiões em que se tem a 

atenção contínua dos ouvintes: o discurso é construído pelo diálogo, há interrupções e acréscimos 

feitos pelo público, e a conversa pode tomar rumos inesperados, independente da vontade do 

narrador -  mais uma vez, o tipo de constatação que pode parecer óbvia, mas que tende a ser 

obscurecida quando nos acostumamos à escrita, na qual uma única voz tende a monopolizar a 

atenção. A principal exceção é, de novo, a situação religiosa, como no caso das longas cerimônias 

Bagre, que envolvem até oito horas de recitação de mitos. Há a necessidade, portanto, de se criar 

um espaço contemplativo que é separado da vida cotidiana e que é atrelado a uma experiência. Com 

a escrita, mesmo em comunidades nas quais poucos sabem ler e escrever, temos uma outra situação, 

porque com ela os discursos são criados de forma mais reflexiva e deliberada. Diz Goody:

It is often forgotten that a purely oral society has a different approach to language than 
when writing intervenes. It is evanescent and cannot be studied, inspected, reviewed in the 
same way Eliot speaks of the ‘interminable struggle with words and meanings’. This is 
usually an experience with writing but very rarely, if ever, with speaking. That is the 
difference between the two registers; speaking is extempore, writing involves ‘thought’, 
reflection, on what one writes, if only because it becomes a material object.
(Goody, 2010, p. 54)

Guardemos essa noção, que nos remete às constatações de Ong (1982), de que a escrita, à 

diferença da fala, pode ser estudada e inspecionada -  ela será importante daqui a algumas páginas 

quando comentarmos as visões de Karel van der Toom sobre a formação de culturas de escribas no 

Oriente Próximo. Goody retoma essa questão alguns capítulos depois para reforçar a diferença de 

contexto entre a produção de discurso num meio oral e noutro, escrito:

It is not difficult to see how narrative, the telling of true or fictional stories, was encouraged 
by writing. Writing automatically involves distance between the teller of tale and his or her 
audience in quite a different way from oral storytelling (which is necessary face-to-face). 
Both the teller and the reader have time to reflect upon what they are doing, either writing 
or reading, whereas the speaker is in immediate contact with the audience.
(Goody, 2010, p. 134)

As palavras-chave aqui são “tempo para refletir”. Os mitos Bagre são uma experiência única

no tempo a ser apreendida num contexto ritual (no qual é inclusive possível que o participante acabe



não conseguindo prestar toda a atenção necessária às palavras, que são apenas um dos elementos de 

um ritual, assim como o diálogo é também apenas um dos elementos de um filme), enquanto 

qualquer escriba sumério, por exemplo, poderia consultar um mito como “A Descida de Inana ao 

Mundo dos Mortos” a qualquer momento em seus tabletes. Ele podia ler com calma e atenção e 

meditar sobre o que leu, sobre cada palavra e suas formas materiais, e fazer ligações entre o texto e 

outros textos ou entre o texto e sua realidade. Não por acaso, como comenta Goody (ibid., p. 153), a 

arte de decorar textos (saber de cor, literalmente guardar no coração) só vem a surgir em culturas 

lecto-orais. Mais uma vez, portanto, o problema dos efeitos transformadores da escrita se insinua.

Mas, agora que abordamos a questão da aura, inclusive por mais de uma frente, podemos 

tratar do que é o principal problema para o nosso estudo gramatológico: a possibilidade da aura e 

sua perda no gesto da escritura em si, independente de se tratar de uma obra artística ou não, ou de 

ser proveniente ou não da mão do gênio. Os conceitos de aura e permanência na escritura e como 

isso parece ser desgastado pela transição da sociedade lecto-oral para tipográfica, concomitante com 

os processos de desencantamento do mundo descritos no capítulo anterior -  é isso que exploraremos 

na maior parte deste capítulo. Essa transição também tem elos com a emergência do capitalismo, 

que fomenta e é fomentado pelo jornalismo, e esses elos serão revelados aqui, na medida em que o 

conceito de insuficiência da linguagem e a literatura que o acompanha parecem condicionados à 

presença de uma cultura tipográfica.

Como vimos, há algo de místico no conceito de presença diluída em que consiste a aura, e a 

escritura não necessariamente apaga essa presença. Pensemos no conceito de estilo: a palavra, como 

se sabe, vem do latim stilus, que se refere ao instrumento pontiagudo utilizado para a inscrição de 

tabuinhas no mundo romano. Falamos num “estilo de escrever”, por exemplo, que seria algo que 

permite, mesmo na ausência de um nome, reconhecer a autoria de alguém em seu texto, uma marca 

pessoal, ainda que seja difícil de explicar o que essa marca possa ser exatamente. Falamos em 

“estilos musicais”, no sentido de que é fácil reconhecer um dado gênero ao ouvir uma música no 

rádio, ou ainda em estilos de se vestir. Esse sentido mais generalizado da palavra reflete e expande o 

seu uso original, que se referia à empunhadura de um escriba, ao seu modo de manejar o 

instrumento de escrita, o que hoje chamaríamos de sua “caligrafia”, em sentido mais amplo: existe 

algo, portanto, numa tabuinha que permite reconhecer que ela foi escrita por Fulano e não por 

Sicrano. Pode ser o modo de riscar os “Ts”, pingar os “is”, a inclinação das letras, etc. Algo 

denuncia que aquele objeto material em especial passou pela mão de uma pessoa específica. O 

modo de nele deixar suas marcas une perpetuamente o escriba e a tabuinha, tanto quanto o modo de 

um artista manejar o seu pincel o une à sua tela e lhe confere a sua aura. Alguém que queira utilizá- 

la para propósitos de magia simpática, a fim de afetar seu autor, encontraria nesse tipo de material



um item pessoal quase tão útil quanto um fio de cabelo -  e essa não é uma afirmação meramente 

hipotética, com base nas conclusões de Frazer. Ela pode ser testemunhada de fato no Hoodoo, por 

exemplo, um conjunto de práticas mágicas não religiosas que floresceram no mundo afro-americano 

do século XIX, sobretudo entre o povo escravizado do estado do Mississipi, que sincretizava 

elementos de cultura africana, práticas populares cristãs e algo da tradição esotérica ocidental 

(Anderson, 2008, p. xi) de forma assistemática, porém coerente. Trabalhos de Hoodoo que visem 

afetar uma outra pessoa à distância, via de regra, precisam de um objeto pessoal (personal concern) 

e, ainda que nem todos os tipos de objetos pessoais tenham o mesmo grau de potência (fluidos 

corporais tendem a representar um elo mais forte, enquanto um cartão de visitas ou só o seu nome 

completo são um elo mais fraco, o que se traduz em graus variados de sucesso para um dado 

trabalho), um pedaço de papel com a caligrafia da pessoa é tão válido quanto uma foto ou uma peça 

de roupa usada para esses propósitos (Yronwode, 2002, p. 147).

A viabilidade da caligrafia de alguém para forjar um elo mágico com essa pessoa certamente 

não é exclusiva ao Hoodoo, mas é evidente que, no espaço em que essa prática mágica surge, essa 

possibilidade é particularmente digna de atenção (de modo que um praticante, em situação de 

escravidão, por exemplo, que quisesse afetar o seu opressor poderia facilmente obter um papel 

qualquer de seu punho, fosse uma lista de compras ou um rol de roupa suja, e utilizá-lo sem que ele 

ficasse sabendo). E sensato pressupor que a raridade em encontrarmos exemplos mais antigos de 

rituais que mencionassem amostras de caligrafia como itens pessoais válidos (em oposição a outros 

elementos simpáticos como os lugares por onde a pessoa passa, sua pegada, etc.) seja devido à 

baixa taxa de alfabetização do mundo pré-moderno. Em uma obra como o Sefer HaRazim e em 

muitos feitiços dos PGM, de que já tratamos no capítulo anterior, esse tipo de elo mágico é criado 

também ao se conhecer o nome da mãe do alvo e ao aproximar fisicamente da pessoa a matéria 

magica trabalhada (enterrando, por exemplo, objetos onde se sabe que a pessoa irá passar)166.

Mas um dos melhores exemplos de aura escrita e seu poder vem da narrativa bíblica.

No livro do Êxodo, quando Moisés desce o monte Sinai após encontrar-se com Deus, ele 

carrega consigo as Tábuas da Lei, dois tabletes de pedra nos quais constam os Dez Mandamentos. 

Isso é de conhecimento geral, mas há alguns detalhes mais obscuros. Segundo o texto bíblico, 

“aquelas tábuas eram obra de Deus; também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida 

nas tábuas” (Ex. 32:16). Ou seja, tendo sido eles sujeitados ao contato do próprio Deus, é de se 

esperar que a aura carregada por esses objetos fosse particularmente poderosa, e qualquer objeto

166 No feitiço amoroso dos PGM que citamos no capítulo anterior, por exemplo, a terra, onde teria morrido um 
gladiador, é jogada próxima da casa do alvo (Betz, 1986 p. 64 e ss.). No Sefer HaRazim, um feitiço destrutivo, 
envolvendo potes de argila, água e nomes de anjos, recomenda que a água usada no ritual seja despejada na porta 
do alvo (Morgan, 1983, p. 25). Os alvos para magia consistentemente seguem a fórmula “N, filho de N” também.



tocado por ele há de reter algo de sua presença, por contágio. Essa suspeita é confirmada nos 

comentários rabínicos sobre os eventos que se sucedem logo depois: enquanto descia o Sinai, 

Moisés quebra as tábuas originais ao testemunhar seu povo cometendo idolatria (Ex. 32:19) e as 

Tábuas da Lei definitivas que ele traz e que repousam na Arca da Aliança são, na verdade, 

substitutas (Ex. 34:1-4). Nas palavras de Geoffrey Dennis:

The two tablets on which God inscribed the commandments were first carved from the 
Foundation Stone (Tanh. Kedoshim 10). When Moses shattered the first tablets, the letters 
flew back up to heaven (Avot 5:6; AdRN 2:11; Shab. 146a; Eruv. 54a; Deut. R. 15:17). God 
required Moses to make the second tablets with mortal hands, so the second stones did not 
have the same potent power, though the second stones were actually sapphire (PdRE 44). 
Surprisingly, while the Ten Commandments are a frequently cited text, they are rarely used 
in Jewish rituals of power.
(Dennis, 2014, pp. 256-7)

O poder da escritura de Deus é tamanho que as letras inscritas não são apenas marcas 

gráficas, mas entidades vivas capazes de retomar ao céu por conta própria. Segundo uma versão, 

seriam as próprias letras que permitiram a Moisés carregar as Tábuas originais, a princípio pesadas 

demais para um mortal, tendo sido feitas a partir da chamada Pedra da Fundação (de fato o material 

das bases que sustentariam o mundo), e a quebra das Tábuas teria sido, não resultado de um gesto 

impulsivo da fúria de Moisés, mas do fato de as letras terem se revoltado e retornado ao céu diante 

da iniquidade do povo. Sobre o poder deste artefato, o comentário da Jewish Encyclopedia não 

deixa dúvidas: “After all, it was well that the first tables were not delivered to Israel; for, having 

been written by the finger of God, they would have brought about the annihilation of every creature

on account of their intense brightness (Tan., I.e.)” (Hirsch & Bacher, 1906, pp. 662-3). Sobre a

relação entre o poder divino contido nas Tábuas e a reverência mágica que culturas orais costumam 

desenvolver quando introduzidas à escrita, Susan Niditch afirma o seguinte:

Bengt Holbek notes that even in cultures in which writing, its existence and possibilities, is 
quite familiar to the general population, nevertheless notions remain of “special” writing 
that are rooted ultimately in “what the illiterate think of writing” in an oral culture. In this 
category of special writing are the many biblical references to God’s writing.

The two tablets of the testimony, tablets of stone given to Moses on Sinai, are 
written with the finger of God (Ex. 31:18). The power of the deity, anthropomorphized, is 
like an electrical current or a laser beam. The finger directs the power to etch in stone the 
message of God. The importance of the tablets, their role in linking God and Israel, in 
assuring God’s presence and wishes among them, is greatly enhanced by this notion of 
God’s own writing, a point emphasized at Exodus 32:16: ‘The tablets are the work of God, 
the writing is the writing of God engraved upon the tablets.’ Through the medium of 
writing, the laws shimmer with the power of the one who spoke them; through writing, God 
is invested in the tablets. (See also Deut. 9:10; 4:13; 5:22.) The tablets, moreover, are 
rewritten by God after they are broken (Deut. 10:2, 4; Ex. 34:1; see also 2 Kings 17:37.) 
The supramundane power of the oral event at Sinai when God speaks out the fire and the 
mountain bums with fire and is enveloped by darkness and cloud (see the description at 
Deut. 4:11) also attaches to the process whereby God’s words become tactile, visible, and 
moveable.
(Niditch, 1996, pp. 79-80)



Por fim, vale a pena citarmos um último exemplo que, também dentro da tradição judaica, 

ilustra a questão de como algo de numinoso é transmitido ao objeto por meio da inscrição manual -  

e que agora é relevante pelo contraste estabelecido entre o texto manuscrito e o texto impresso. Na 

terminologia judaica, existem duas formas de reprodução do texto bíblico: o termo tradicional para 

“livro” em hebraico é sefer (ISO), plural sifrim ou sefarim, que se refere à forma de rolos de papiro 

ou pergaminho nos quais os textos bíblicos circulavam em seu contexto social original. A invenção 

do formato de códice é posterior, e a palavra passou com o tempo a se referir a livros nesse sentido 

mais genérico também. Liturgicamente, no entanto, ela detém esse sentido de rolo:

The Hebrew word Sefer technically refers to a “scroll,” a document made up of many pages 
sewn end-to-end and then rolled up. After the invention of the codex, in which pages are all 
bound together along one edge, the term comes to mean “book” in the most generic sense.

Jews continue to use the older technology of the scroll for ritual purposes: 
Scriptures, especially the Torah, continue to be preserved in hand-written scrolls to this day. 
Such scrolls are used mostly for liturgical reading.

Because of their unusual nature and the sanctity surrounding them, sifrim (pi.) can 
be used from time-to-time for theurgic purposes as well. It is customary, for example, to 
recite petitionary prayers for the sick while a Torah scroll is open and being read, based on 
the belief that God will look more favorably on a supplication offered while one is engaged 
in a meritorious activity. Sefer Torahs have also been used in exorcism and in rituals to ease 
a difficult childbirth. In the latter case, the Torah scroll is unbound in the presence of the 
travailing woman, in the expectation that there will be a sympathetic “unbinding” of her 
womb.
(Dennis, 2014, p. 233)

A outra forma de reprodução é a impressa, que surgiu com a invenção da prensa de 

Gutenberg, e que recebe outro nome, humas (warn). Um Sefer Torah é uma edição digna para a 

leitura litúrgica, feita em rolo de pergaminho, copiada à mão segundo regras rígidas sobre o número 

de linhas de texto por coluna e a qualidade do pergaminho e da tinta, que deve obedecer aos padrões 

de santidade exigidos pela tradição judaica. Enquanto isso uma edição humas é o tipo que é 

produzido em massa, é acessível -  o trabalho artesanal, é evidente, encarece o processo -  e indicado 

para o estudo pessoal. Quando compramos um exemplar da Bíblia Hebraica numa livraria estamos 

comprando não uma edição sefer, mas humas. Há regras ainda, -  como com o livro de Kaplan que 

mencionamos no capítulo anterior, não é lícito para umjudeu levar qualquer edição bíblica para um 

banheiro, por exemplo -  mas o humas não apenas é inferior ao sefer como inclusive é 

tradicionalmente inadequado para a liturgia. A autoridade nesse assunto é o Rabbi Moses Isserles 

(1530-1572), conhecido como “o Rama” (N"B“i) e autor de ‘Orah Hayim (a^n mix), “Estilo de 

Vida”. Na seção 143:2 desse livro, o leitor é instruído a fazer a leitura cerimoniosa em voz alta a 

partir de uma edição impressa apenas se não houver um Sefer Torah disponível, “para que a 

instituição da leitura da Torah não seja esquecida”, porém fica claro que essa situação não é ideal e,

nesse caso, as bênçãos são omitidas (I. Klein, 1979, p. 32). Também, se não houver alguém



capacitado para fazer a leitura adequada em voz alta, com a devida pronúncia e cantilação, os 

congregantes devem realizar a leitura silenciosa em suas próprias edições impressas individuais.

Por fim, o que talvez pudesse ser uma curiosidade, mas que demonstra ser relevante dentro 

dessa discussão, que ilustra bem a posição tradicional judaica sobre a questão, no caso de um

pedido de divórcio (get), há controvérsias sobre a possibilidade ou não do uso de texto impresso.

Novamente, o Rama é uma das autoridades citadas:

It is customary for the scribe to use a goose quill, just as in the writing of a Torah (E.H. 
125:22 in B.H.; ‘Arukh Hashulhan 125:36). It has been asked whether a get may be written 
with a metal pen, and whether it may be printed, either with a hand print or with a 
typewriter.

The use of a metal pen is explictly forbidden (E.H. 125:4 in Rama; Arukh 
Hashulhan, E. H. 125:36). Later authorities, however, have permitted the use of a metal pen 
if a goose quill cannot be obtained, or if it is not possible to obtain the services of an expert 
scribe who is adept in the use of a quill (Weinberg, Seridei Eish, vol. 3, resp. 37).

Although the question regarding printing is academic, some authorities discussed it 
seriously. Most forbid it on the grounds that it cannot be called “writing” since the whole 
text is printed with one impression. Some permit it, nevertheless (see Arukh Hashulhan, 
E.H. 125:38 ; Fano, She’eilot Uteshuvot, resp. 93). The question of using a typewriter is 
more relevant. The authorities that permit printing would certainly permit typing, but most 
recent authorities forbid it (see Arukh Hashulhan, E.H. 125:38; Price, Mishnat Avraham, 
1:170). The traditional method has the merit of making the proceedings impressive and 
solemn.
(I. Klein, 1979, p. 478)

A discussão é tortuosa, mas a lógica é simples: valoriza-se, por questões tanto religiosas 

(pureza ritual) quanto psicológicas (solenidade), a escrita manual, enquanto a impressão é vista 

como uma comodidade, menos valiosa, mas útil por proporcionar um substituto (“quebrar um 

galho”) quando a experiência ideal não está disponível -  mais ou menos como ver a imagem de um 

quadro na internet não é a mesma coisa que ter a experiência ao vivo, mas há de servir quando não 

podemos viajar para outro continente para visitar o museu em que ela está exposta.

Presume-se que o maquinário frio de uma gráfica não confira o mesmo status numinoso do 

trabalho e atenção artesanal do escriba -  escrever um Sefer Torah, aliás, é uma atividade tão valiosa 

que consta entre as 613 mitzvot (“obrigações”) do judeu, enumeradas por diversos autores, 

sobretudo Maimônides. Algo da aura divina é transmitido no processo dessa atividade sagrada167, 

mas o mesmo não pode ser dito da edição reproduzida mecanicamente. Essa perda pode ser 

compreendida como um processo de perda da aura em termos mágicos e benjaminianos, de 

destruição da dimensão ritualística da obra e da diluição da cadeia de contato.

E certo que esse tipo de reflexão sobre as formas do texto bíblico não seria estranho ao 

próprio Benjamin, como judeu e especialmente como um judeu em contato com os aspectos mais

167 Tão sacra é a atividade que, como lembra Scholem, citando o Rabbi Meir do século II d.C., um dos autores mais 
importantes do Mishná, a omissão ou inclusão de uma única letra na transcrição da Torá resultaria na destruição do 
mundo inteiro (Scholem, 1978, p. 51).



místicos do judaísmo. Essa constatação nos servirá como o ponto de partida para as reflexões deste 

capítulo, conforme exploramos a problemática da escritura mecânica e sua predominância no 

mundo moderno.

Insinua-se com facilidade, portanto, a conclusão de que sim, podemos encontrar uma aura na 

escrita, mas ela é independente das questões literárias e relacionada apenas ao gesto físico de se 

utilizar um stilus ou uma caneta para se gravar a escrita sobre algum material, que acaba 

imprimindo sobre ele também algo da “essência” do escriba -  o que não acontece quando o texto é 

reproduzido de maneira mecânica.

2. A questão da permanência: uma análise gramatológica

Já vimos com Ong (1982, p. 32) e Goody (2010, p. 117) que há uma mudança de

consciência na transição de uma cultura puramente oral para uma cultura lecto-oral, calcada na

descoberta das possibilidades de reflexão sobre o enunciado e de memorização de unidades 

linguísticas maiores. E um ponto pacífico também que a transição de uma cultura lecto-oral 

quirográfica para uma cultura alfabetizada tipográfica há de envolver ainda outras mudanças, uma 

das quais é a sobre a qual detemos nossa atenção no momento, a ideia de uma aura na escritura que 

se perde na transição para a tipografia. Para compreendermos melhor, no entanto, o caminho que a 

escrita faz até essa perda, bem como o seu impacto para a consciência, sobretudo a consciência 

literária, precisaremos considerar agora, de forma resumida, as origens da escrita.

Um conceito importante que desenvolveremos ao longo das próximas seções é o da 

continuação da presença através da permanência. Como reflete Jean Bottéro:

Oral discourse implies the simultaneous presence in space and time of the mouth that 
speaks and the ears that hear. It lasts no longer than that brief encounter: afterward we can 
“retain” it, but very imperfectly, through a vague impression of the whole communication 
or perhaps of a few naturally isolated characteristics, but never exactly as it was originally 
uttered. Writing enables speech to transcend space and time: once speech in all its details 
has been fixed and materialized as it was originally intended by its author, through writing 
it can be distributed completely in all directions. Writing enables us to communicate at long 
distances and through the centuries. It considerably enlarges the range of language. 
Moreover, if oral discourse is flowing, continuous, as impossible to retain as running water 
or as time (one never bathes twice in the same river, as Heraclitus once said), written 
discourse is consistent and autonomous.
(Bottéro, 1992, pp. 19-20)

Os comentários de Bottéro são coerentes, inclusive, com as descobertas de Goody, que, após 

gravar performances diferentes de cerimônias religiosas e comparar os resultados, observa como



mesmo discursos como narrativas míticas supostamente fixas tendem a variar de forma significativa 

conforme a memória humana falha e substituições se tomam necessárias (Goody, 2010, p. 53).

Como se sabe, quando os primeiros indícios do que viria a ser um sistema de escrita surgem 

no sul da Mesopotâmia, a sua função era o comércio -  uma atividade decepcionantemente singela e 

banal, talvez, para estudantes de literatura. Alguns elementos são necessários para haver comércio, 

no entanto -  assim como o desenvolvimento da própria escrita, trata-se de uma atividade que não é 

natural, mas que tem uma história.

A discussão sobre comércio não é livre de problematizações: ele pode ser entendido como 

troca de bens por algum tipo de moeda apenas ou pode incluir o escambo. Pode ser feito apenas 

entre dois “homens-livres”, para usar a terminologia antiga, ou entre um homem-livre e o Estado. E 

assim por diante. A fim de deixarmos claro o que queremos dizer com o termo aqui, estamos 

considerando todo tipo de troca de bens dentro de um ambiente em que se reconhece a propriedade 

privada. Como pretendemos demonstrar, podemos abstrair o conceito até chegarmos aos seus 

elementos básicos estritamente necessários.

Para começo de conversa, é preciso que haja duas pessoas, pelo menos, e que essas pessoas 

possuam bens ou a capacidade de realizar algum serviço que a outra deseje: elas podem trocar gado 

por grãos, por exemplo, ou grãos por ouro ou prata (que serve como moeda, um bem abstrato, para 

trocas futuras), ou grãos por serviços para construção, ou serviços de construção em troca de 

serviços religiosos, e assim por diante. Quando não temos isso, como no caso de haver apenas uma 

pessoa e certos materiais desejados sem quem os possua, há a exploração simples do mundo natural; 

quando temos duas pessoas, e uma com algo que a outra deseja, mas sem que esta busque uma 

troca, há exploração também, provavelmente à base da violência, na forma de roubo, coação, 

expropriação e escravidão. Por isso esse nosso esquema parece razoável (ainda que, lembremos, 

falte problematizar nele um elemento importante que é a invenção do conceito de propriedade). 

Como bem sabe qualquer um que tenha feito compras online e se preocupado com a possibilidade 

de o produto não chegar, essa transação é um excelente motivo de ansiedade: é de interesse de 

ambos os participantes que o outro honre a sua parte, mas não é possível confiar apenas em sua 

palavra. Ele pode realizar um serviço preguiçoso ou ruim de propósito, pode fornecer produtos 

falsos, de má qualidade ou em quantidade menor do que foi acordado, ou pode simplesmente se 

recusar a cumprir a sua parte por qualquer motivo. Se essa transação for realizada com base num 

contrato verbal e sem testemunhas, é difícil que algo possa impeli-lo168, senão talvez ameaças de 

violência (nenhum acordo mais significa qualquer coisa, porém, quando se parte para a violência).

168 Aqui somos lembrados das metáforas de escrita aquática em situações como o famoso poema 70 de Catulo (“sed 
mulier cupido quod dicit amanti, / in vento et rapida scribere oportet aqua”) ou o epitáfio de Keats (“Here lies one 
whose name was writ on water).



Quando a escrita entra em jogo, no entanto, as coisas mudam de figura. A assinatura de um 

contrato é uma prova, uma evidência, de que um acordo foi firmado, na medida em que o encontro 

entre as duas partes, mais testemunhas, resulta numa marca sobre um material que, por perdurar, 

pode ser consultada depois, lembrando-as do que ocorreu. Assim, aquele evento que, sem a escrita 

poderia ser como se nunca tivesse acontecido, que poderia ter sido um sonho, um delírio, ganha 

uma dimensão temporal concreta e continua existindo no tempo enquanto as marcas persistirem. A 

marca ancora um conceito abstrato (posse e troca de posse) na materialidade, de modo que ele possa 

ser recuperado.

Mesmo no contexto tribal, o conceito não é de todo novo. Diz Nietzsche, em seu segundo 

ensaio da Genealogia da Moral, que os nossos alfabetos e silabários encontram um antepassado na 

marcação da própria carne: “Criar um animal que pode fazer promessas”, ele começa, “não é esta a 

tarefa paradoxal que a natureza se impôs, com relação ao homem?” (Nietzsche, 1988, p. 47, 

tradução de Paulo César Lima de Souza). O argumento de Nietzsche segue a premissa de que o 

esquecimento é uma faculdade ativa no ser humano. Nós nos esquecemos das coisas não por 

inércia, mas porque algum mecanismo de nossas mentes nos leva a esquecer como uma forma de 

autodefesa. Lembrar-se de tudo, absolutamente tudo, seria insuportável. Logo, se quisermos nos 

tomar pessoas responsáveis, é preciso criar uma memória, e a melhor forma de criar essa memória é 

pela dor. Pondera o filósofo:

“Como fazer no bicho-homem uma memória? Como gravar algo indelével nessa
inteligência voltada para o instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação do
esquecimento?” ... Esse antiqüíssimo problema, pode-se imaginar, não foi resolvido 
exatamente com meios e respostas suaves; talvez nada exista de mais terrível e inquietante 
na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica. “Grava-se algo a fogo, para que 
fique na memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória” -  eis um axioma 
da mais antiga (e infelizmente mais duradoura) psicologia da terra. Pode-se mesmo dizer 
que em toda parte onde, na vida de um homem e de um povo, existem ainda solenidade, 
gravidade, segredo, cores sombrias, persiste algo do terror com que outrora se prometia, se 
empenhava a palavra, se jurava: é o passado, o mais distante, duro, profundo, passado, que 
nos alcança e que reflui dentro de nós, quando nos tomamos “sérios”. Jamais deixou de 
haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si 
uma memória.
(Nietzsche, 1988, pp. 50-1, grifos do autor)

Só o que é doloroso é permanente, o resto nós tendemos a esquecer. Daí derivariam os atos 

de crueldade que causam horror ao ser humano civilizado, o canibalismo, os sacrifícios, as 

mutilações, os rituais torturantes de iniciação, os castigos horrendos do mundo antigo. Nietzsche

aqui está preocupado com a origem da culpa e do que chama de “má consciência”, de como o

sofrimento e mesmo a celebração em meio ao sofrimento (que remete também à tragédia, outro 

tema caro ao autor) cederam lugar a uma moralidade ressentida baseada na repressão do ímpeto de

liberdade, que leva à glorificação da abnegação do “eu” (ibid., p. 76). Não há nada do tipo, como



ele argumenta, nas leis antigas que prescreviam punições violentas, escravidão, humilhações, 

amputações e pena de morte. A noção de justiça e a relação entre o ofensor e o ofendido devem ser 

compreendidas de outra forma, portanto, como um comércio. O criminoso contrai uma dívida com 

quem ele lesa, como um devedor e um credor, e, ao ser castigado, essa dívida é sanada pelo seu 

equivalente em sofrimento, que consiste “em substituir uma vantagem diretamente relacionada ao 

dano (uma compensação em dinheiro, terra, bens de algum tipo) por uma espécie de satisfação 

íntima, concedida ao credor como reparação e recompensa -  a satisfação de quem pode livremente 

descarregar seu poder sobre um impotente” (ibid., p. 54).

Nietzsche aqui está pensando em sociedades estatizadas, como a dos egípcios e romanos, 

mas essa lógica é aplicada também às sociedades tribais. Como ele as entende, essa relação básica 

de credor e devedor já se desenvolve na pré-história. Sua lógica é a seguinte: os membros de uma 

comunidade qualquer desfrutam das vantagens e da proteção do seu grupo, “sem se preocupar com 

certos abusos e hostilidades a que está exposto o homem de fora, o ‘sem paz’” (ibid., p. 60). Ele 

paga por essa proteção com seu comprometimento à comunidade -  com sua responsabilidade, 

portanto. A partir do momento em que há uma falta de comprometimento, em que se lesa a

comunidade, esta se vê como um “credor traído”, então, e exigirá ser compensada. Por isso, ela se

volta contra o infrator e a “ira do credor prejudicado, a comunidade, o devolve ao estado selvagem e 

fora-da-lei do qual ele foi até então protegido” (ibid., p. 61). E. R. Service, contando com mais 

informações etnográficas do que as que estavam disponíveis a Nietzsche no século XIX, parece 

confirmar as hipóteses do filósofo ao descrever o funcionamento da mediação e leis retributivas na 

ausência de um Estado (Service, 1984, pp. 48 e ss.).

Mas a questão vai um pouco mais fundo ainda.

Como argumentam Deleuze e Guattari, com base no ensaio de Nietzsche, a marcação dos 

corpos não é apenas um castigo imposto aos infratores, mas sim uma cobrança, poderíamos dizer, 

que na verdade é feita de todos os membros da comunidade. A estrutura social tribal, que os autores 

chamam de “máquina territorial primitiva”, marca os corpos como parte do processo de 

transformação do ser humano de um ser meramente biológico num ser social:

La machine territoriale primitive code les flux, investit les organes, marque les corps. À 
quel point circuler, échanger, est une activité secondaire par rapport à cette tâche qui 
résume toutes les autres : marquer les corps, qui sont de la terre. L’essence du socius 
enregistreur, inscripteur, en tant qu’il s’attribue les forces productives et distribue les agents 
de production, réside en ceci -  tatouer, exciser, inciser, découper, scarifier, mutiler, cerner, 
initier. Nietzsche définissait « la moralité des mœurs, ou le véritable travail de l’homme sur 
lui-même pendant la plus longue période de l ’espèce humaine, tout son travail préhistorique 
» : un système d’évaluations ayant force de droit concernant les divers membres et parties 
du corps. Non seulement le criminel est privé d’organes suivant un ordre d’investissements 
collectifs, non seulement celui qui doit être mangé l ’est suivant des règles sociales aussi 
précises que celles qui découpent et répartissent un bœuf ; mais l’homme qui jouit



pleinement de ses droits et de ses devoirs a tout le corps marqué sous un régime qui 
rapporte ses organes et leur exercice à la collectivité (la privatisation des organes ne 
commencera qu’avec « la honte que l ’homme éprouve à la vue de l ’homme »). Car c’est un 
acte de fondation, par lequel l ’homme cesse d’être un organisme biologique et devient un 
corps plein, une terre, sur laquelle ses organes s’accrochent, attirés, repoussés, miraculés 
d’après les exigences d’un socius. Que les organes soient taillés dans le socius, et que les 
flux coulent sur lui.
(Deleuze & Guattari, 1972, p. 169, grifos dos autores)

Resumidamente, por “máquina” (machine) os autores entendem todo tipo de estrutura que 

funciona à base de movimentos de fluxo e corte, com um “motor” fixo, de modo que a sociedade 

também é uma máquina composta de outras máquinas, uma megamáquina, conforme processa 

fluxos de material consumido (alimentos, matéria-prima, mão de obra) e uma produção resultante (a 

própria reprodução, excremento, objetos de cultura). Num sistema tribal, o motor dessa máquina é a 

própria terra, a entidade (o que Deleuze & Guattari chamam de socius) a quem é atribuída toda 

produção. Esses fluxos, no entanto, não são livres e avulsos -  eles precisam ser codificados, o que 

permite que a sociedade os processe: “Flux de femmes et d’enfants, flux de troupeaux et de graines, 

flux de sperme, de merde et de menstrues, rien ne doit échapper” (ibid., p. 166). Daí as normas 

sociais, por exemplo, o controle sobre quem pode se casar com quem, a proibição de alimentos

tabus, as regras de pureza. Assim sendo, as marcas no corpo -  um corpo social, que ainda não foi

privatizado como é na sociedade moderna -  servem a essa função, determinando o pertencimento 

dos indivíduos, inscrevendo-os nesse sistema de produção. Contra o esquecimento natural do ser 

humano é constituída uma “outra memória, que será coletiva”, uma memória de signos e palavras e 

não mais de coisas e efeitos.

O resultado é um “alfabeto terrível”, um “sistema da crueldade” -  crueldade que deve ser 

compreendida não como uma expressão de violência natural, brutalidade ignorante, sadismo ou 

coisa do tipo, mas como “o movimento da cultura que se realiza nos corpos”, no qual o signo, uma 

das primeiras instâncias do signo 'visível, marca a relação com a terra e o grupo social. Como vimos 

e como nos aprofundaremos mais adiante, porém, a escrita em si é um elemento desestabilizador 

dessas sociedades, -  a escrita com efeito destrói o mito, enquanto congela, mata e disseca a língua 

oral -  mas é um elemento que já se sugere nas origens da sociedade humana. E nesse sentido que 

Deleuze e Guattari podem afirmar que, se fomos chamar essas inscrições de “escrita”, logo deve-se 

dizer que a fala pressupõe a escrita.

Com isso em mente, com esse antecedente das questões da marcação do corpo e comércio, 

podemos prosseguir com nosso acompanhamento da história da escrita. A partir do momento em 

que pensamos a relação social pré-histórica como um tipo de comércio ou seu antecessor, ancorada 

numa ideia de marcação da carne, uma pré-escrita, então a emergência da escrita pode ser 

compreendida como um desenvolvimento a partir desses elementos anteriores.



Voltando-nos de novo ao Antigo Oriente Próximo, o caminho da emergência da escrita a 

partir do comércio pode ser traçado com facilidade, como faz Clarisse Herrenschmidt (2000), no 

estudo da antiga escrita elamita. O elamita era a língua do império que dominava o território onde 

hoje é o Irã, e que também empregava um tipo de escrita cuneiforme como a suméria e acadiana. A 

cidade elamita de Susa nos legou uma série de registros arqueológicos, e, ainda que a escrita na 

Mesopotâmia seja anterior à escrita elamita, a sucessão cronológica numa mesma área, como 

acontece em Susa, permite ilustrar melhor a história.

Tudo começa com o que se chamam cálculos, pequenos objetos artificiais feitos de argila em 

forma de esferas, bastonetes alongados, discos e cones, utilizados para contagem pelo menos desde 

o sétimo milênio a.C., de acordo com os achados arqueológicos. Esses cálculos representavam

mercadorias e eram inseridos dentro de “bulas”, i.e. recipientes fechados feitos de argila marcados

com um selo pessoal, um item cilíndrico usado para imprimir marcas na argila fresca que 

identificavam a procedência da bula, como uma forma de carimbo oficial ou assinatura. Como diz 

Herrenschmidt:

The cylinder seal was a personal object, and the impression, produced by rolling the seal 
lengthwise onto soft clay, identified its owner, either a notable or a functionary; the cylinder 
seal represented social status and bore testimony to a central authority. All of these items
bulla, cylinder seal, calculi-were a means of recording a transaction, a transfer of goods. It
is likely that identical bullae were made in two copies, one kept by the private individual
who participated in the transaction, since bullae were found in private homes, and the other 
by the administration. In the event of a dispute, those involved could refer to this 
administrative record.

In the second stage we still find calculi inside the bullae; on the surface, along with 
the impression of the cylinder seal, appeared new markings: either a long, thin indentation, 
a small circle, a large circle, a large indentation, or even a large indentation along with a 
small circle. A bulla with calculi and markings impressed on its surface could be broken,
and this made it possible to see whether the quantity indicated by the calculi was
reproduced by the markings on the bulla.
(Herrenschmidt, 2000, p. 72, tradução de Teresa Lavender Fagan)

E foi assim que os antigos resolveram o problema da transação econômica. Se a memória ou 

o caráter de qualquer um dos envolvidos falhasse, era possível verificar na argila qual foi o acordo 

feito ejulgar a partir daí. Já encontramos nessas marcações os primeiros indícios do que viria a ser a 

escrita em Susa e na Suméria (o contato entre as duas civilizações permaneceu até meados do 4o 

milênio, quando foi interrompido por questões militares), que continuam se desenvolvendo até 

chegarmos no formato do tablete de argila no qual constam símbolos icônicos para mercadorias 

(como o símbolo cuneiforme AB2, para vaca, ou SE, para cevada) lado a lado com indicações de 

quantidade. A partir daí é fácil a transição para um sistema de escrita real169.

169 Como comentam os autores, esse processo, do registro mnemónico simples, listas, etc., para a escrita real se dá
conforme os símbolos para coisas concretas passam a ser usados de forma mais conceituai ou abstrata -  um símbolo 
para “céu” (AN/DIGIR em sumério, formado por cinco impressões da cunha na argila, semelhante a um asterisco) 
pode ser utilizado para significar “deus” ou, combinado com o símbolo de “água” (A) para significar “chuva”



Como comenta Herrenschmidt, talvez a situação em Susa não pudesse ser descrita como 

transação econômica verdadeira, porque são casos de interação entre indivíduos e oficiais estatais. 

Em todo caso, a presença do Estado se fez necessária, seja obviamente na relação entre um 

indivíduo e o Estado, seja entre dois indivíduos. Num contexto de transações econômicas entre dois 

“homens-livres”, por exemplo, diante de uma fraude, a quem alguém poderia recorrer? O Estado, 

representado no poder do governante sancionado pela vontade divina, sustentado por funcionários e 

servos de toda natureza e detentor do monopólio da violência, serve de mediador do processo170.

Isso nos aponta, então, para um outro problema que é a questão do Estado.

Service pensa a emergência do Estado em termos evolutivos, a partir de uma confederação 

de chefias (chiefdoms), na qual emerge um líder carismático, no sentido weberiano da palavra. No 

entanto, o que transforma a situação é o processo de despersonalização que gera a ideia de um cargo 

a ser ocupado, conforme uma estrutura institucional complexa surge ao seu redor. Como se indaga o 

antropólogo:

How does an influential person come to occupy an office, so that as his charisma wanes the 
office can be filled by someon else? In other words, how does personal power become 
depersonalized power, corporate and institutionalized? How does a high achieved status 
become an ascribed status? In more societal terms, the question is: How does an egalitarian, 
segmental society become an hierarchival society with permanently ascribed differential 
ranks of high and low statuses? Still in social terms: How can we account for the “origin of 
the inequality of the social classes,” as Gunnar Landtman entitles his work on this problem 
(1938). All of these questions refer to aspects of the same bureaucratic characteristic: As a 
form of personal power is finally established and institutionalized there will appear, in time, 
various subsidiary offices, forming an hierarchy. This hierarchy of offices, in all chiefdoms, 
was hereditary in terms of succession, and thus permanent social strata came into being. 
(Service, 1984, p. 71-2, grifos do autor)

Ou seja, a manutenção da monarquia só é possível, não por conta do próprio monarca, mas 

pelo estabelecimento de todo um sistema burocrático que o sustente. Deleuze & Guattari (1972, pp. 

230 e ss.) compreendem esse movimento em termos de uma “nova aliança”, estabelecida entre o 

déspota e a divindade171, que transforma as antigas filiações em peças para a máquina estatal. Para 

os autores, com a emergência de um Estado, o socius, o motor imóvel a quem toda produção é

atribuída, deixa de ser a terra para se tornar o corpo do déspota, que descodifica e sobrecodifica os

(A.AN, mas provavelmente “pronunciado” seg). Ao mesmo tempo, um uso fonético também surge, na medida em 
que esse símbolo para “céu” pode ser utilizado ainda como a sílaba “an” ou “am”, como também um símbolo para 
“flecha” (ti) pode ser utilizado foneticamente para significar “vida” (que é homofônica em sumério). E assim por 
diante.

170 Não são poucas as leis que tratam de regulamentar os processos de compra e venda no Código de Hammurabi, por 
exemplo. A lei 7 determina que se alguém compra algo do filho ou escravo de um homem “sem testemunhas e 
contrato, prata e ouro, boi, gado ou jumento”, esse “comprador” é considerado um ladrão e deve ser morto. A lei 
278 determina que se alguém compra um escravo e ele desenvolve uma certa doença, o escravo deve ser retomado, 
e os gastos, ressarcidos. E assim por diante.

171 O termo sumério nam-lugal, com o sentido de “monarquia” ou, melhor explicando, “condição (nam) de rei (lugal)” 
é descrita como tendo “descido do céu” (nam-lugal an-ta ed-de-a-ba, em sumério), expressão atestada na 
primeiríssima linha da Lista Suméria de Reis, antigo documento mítico-historiográfco em cuneiforme.



fluxos, num gesto do que eles chamaram de “desterritorialização” e “reterritorialização”. Daí que 

talvez possamos compreender a argila como um tipo de substituto para a carne, o surgimento da 

escrita como uma transição de um sistema de crueldade que marca o comércio no corpo para um 

sistema mais abstrato, o “signo despótico” supervisionado pela figura do déspota no qual Estado 

está incorporado (ibid., p. 244).

Essa redistribuição “também parece estar aliada de perto à ascensão e perpetuação da 

liderança”, segundo Service (1984, p. 75). Não por acaso também é de novo em Susa no começo do 

4o milênio que encontramos indícios prováveis do nascimento de um Estado (Charvát, 2013, p. 97), 

se tomarmos a ideia de Estado como sendo uma estrutura que serve para coletar e redistribuir

recursos, tanto mais necessária quanto mais urbanizado for o espaço, o que implica a convivência

de uma grande quantidade de pessoas (exigindo, por sua vez, uma quantidade igualmente grande de 

recursos produzidos) num espaço relativamente pequeno de território, marcada por diferenças 

sociais de classe. Daí também deriva a natureza teocrática do Estado sumério, desde o período

ubaida, no qual o templo não era apenas uma estrutura para a congregação religiosa, mas também

“um santuário, palácio, armazém e centro de redistribuição” (Service, 1984 p. 207), ao que 

podemos somar ainda a função posterior de centros educacionais, nos quais eram formados os 

escribas, uma tradição mantida também em Israel (Van der Toorn, 2007).

Essa correlação entre Estado, urbanismo e escrita é traçada num estudo como o de Sweet,

sobre os cerca de 5000 tabletes encontrados em Uruk (semítico Ereh, hoje Warka), uma das

principais cidades-estado sumérias. Diz o autor:

The relevance of these tablets, and in particular those of the Late Uruk Period, to the 
question of the beginnings of urbanism is that their appearance is commonly believed to 
have been not merely coincidental with the rise of city life but, in conjunction with other 
factors, productive of city life. Writing is thought to have contributed to that major mutation 
in the forms of social organization which we call urbanism. Writing, it has been argued, 
provided a means for the complex record keeping which is virtually essential for the 
organization, administration and social control of large numbers of people living cheek by 
jowl in urban conditions.

If the earliest writing found at Uruk was indeed a tool for the central organization 
of urban life, the contents of at least some of the documents, if they could be understood, 
should show that the quantities of the objects enumerated were of a magnitude consistent 
with a situation of governmental administration.
(Sweet, 1997, p. 37)

Ao final de seu estudo, em que compara detalhadamente os registros de quantidades nesses 

tabletes, Sweet chega a uma conclusão positiva, que reforça a hipótese de que a escrita favorece a 

urbanização. Podemos pensar nessa relação a partir do fenômeno da mudança populacional: estima- 

se que em dado momento, em 2900 a.C., uma cidade como Uruk tenha chegado a 80.000 habitantes,

por exemplo. Um número desses era muito superior à população de qualquer outra vila ou aldeia e



há de ter sido extremamente impactante, de uma perspectiva psicológica, a experiência da transição 

da vida tribal para a vida rural e então para a vida urbana. E um dos aspectos, inclusive, que marca 

essa transição, como podemos observar, é o linguístico.

Deutscher, ao comentar o estudo de 1992 de Revere Perkins sobre as correlações entre 

complexidades de categorias gramaticais e características populacionais, sugere o exercício mental 

de compormos uma lista da quantidade de pessoas estranhas com quem falamos na última semana, 

desde estranhos na rua (vendedores, taxistas, etc.) e conhecidos do trabalho a pessoas cuja fala 

escutamos sem envolvermos numa conversa direta (televisão, rádio). O resultado é que, se o leitor 

leva uma vida ordinária numa grande sociedade urbana, é provável que ele tenha estado exposto ao 

discurso de uma vasta multidão de estranhos numa única semana. Tal situação, afirma Deutscher, é 

radicalmente diferente do que ocorre em pequenas sociedades, nas quais todo mundo se conhece de 

uma forma mais do que superficial, de fato, via de regra essas pessoas partilham, como vimos, das 

mesmas formas de marcações no próprio corpo.

Essa proximidade é um dos elementos que permite que as línguas faladas por pequenos 

grupos tenham elementos considerados “exóticos” por nós falantes de línguas ligadas a grandes 

centros populacionais (Deutscher, 2010, p. 115). Tal é o caso, particularmente fascinante para o 

mundo ocidental, do fenômeno da evidencialidade, como ocorre na língua de povos como os 

Matsés, grupo indígena da fronteira Brasil-Peru, de que Deutscher trata em seu estudo172.

A evidencialidade é um sistema de distinções epistemológicas que marca, ao relatar um fato, 

o modo como o falante chegou a ter conhecimento das informações que repassa. Em português, 

falamos “eu vi que...”, “eu acho que...”, “eu imagino que...”, “eu deduzi que...”, “me falaram 

que...”, e assim por diante, i.e. essa distinção se faz opcionalmente e através de locuções. Em 

línguas como o Matsé, que Deutscher comenta (ibid., p. 154 ss.), há um complexo sistema de 

evidencialidade que obriga os falantes a relatarem se a informação é resultado da experiência direta, 

de inferência, conjectura ou boato. No caso de inferências, é necessário ainda explicitar não só 

quanto tempo o falante presume que teria se passado desde que o evento em questão ocorreu como 

também quanto tempo faz desde que o falante chegou a essa conclusão -  e isso tudo é codificado de 

forma extremamente concisa pela morfologia da língua. Deutscher cita o exemplo de alguém que 

visse há pouco tempo umas pegadas recentes de porcos selvagens. O equivalente ao pronome “eles” 

(§h), em referência aos porcos, vai no final da oração, o verbo “passaram” (kuen) no começo, e, 

entre eles, os indicadores de que a situação descrita ocorreu pouco tempo antes de ser testemunhada 

(ak) e de que se trata de uma experiência recente (o). Daí que a frase ficaria: kuen-ak-o-§h. Se a

172 O fenômeno também pode ser observado na língua do povo Tuiuca, entre o estado brasileiro do Amazonas e o 
departamento colombiano de Vaupés.



situação tivesse se passado muito antes de ser testemunhada (i.e. seriam pegadas antigas), o ak seria 

substituído por nêdak. logo, kuen-nêdak-o-§h. Se eu tivesse visto as pegadas há muito tempo, o o 

seria substituído por onda (kuen-ak-onda-§h ou kuen-nedak-onda-§h), e assim por diante.

Esse tipo de característica linguística, para Deutscher, só é possível numa língua que não 

apenas conta com poucos falantes, mas cujos falantes são íntimos. Nessas comunidades raramente 

se encontram estranhos, o que permite formas de comunicação mais concisas, até o ponto de a 

presença constante de elementos que apontam para coisas já familiares tornar esses elementos 

gramaticais cada vez menores, formando expressões mais compactas, via fusão. Isso faz com que as 

unidades morfológicas passem a carregar um alto grau de informação, como vimos com o Matsés:

Imagine that you are speaking to a member of the family or to an intimate friend and are 
reporting a story about people you both know extremely well. There will be an enormous 
amount of shared information that you will not need to provide explicitly, because it will be 
understood from the context. When you say “the two of them went back there,” your hearer 
will know perfectly well who the two of them are, where “there” is, and so on. But now 
imagine you have to tell the same story to a complete stranger who doesn’t know you from 
Adam, who knows nothing about where you live, and so on. Instead of merely “the two of 
them went back there” you’ll now have to say “so my sister Margaret’s fiance and his 
exgirlfriend’s husband went back to the house in the posh neighborhood near the river 
where they used to meet Margaret’s tennis coachbefore she ...”

More generally, when communicating with intimates about things that are close at 
hand, you can be more concise. The more common ground you share with your hearer, the 
more often you will be able merely to “point” with your words at the participants and at the 
place and time of events. And the more frequently such pointing expressions are used, the 
more likely they are to fuse and turn to endings and other morphological elements. So in 
societies of intimates, it is likely that more “pointing” information will end up being 
marked within the word. On the other hand, in larger societies, where a lot of 
communication takes place between strangers, more information needs to be elaborated 
explicitly rather than just pointed at. For instance, a relative clause like “the house [where 
they used to meet...]” would have to replace a mere “there.” And if compact pointing 
expressions are used less frequently, they are less likely to fuse and end up as part of the 
word.
(Deutscher, 2010, p. 116)

O processo é bastante simples, como se pode ver, e compreensível a partir de experiências 

comuns. A esse fator, da proximidade dos falantes, Deutscher soma ainda outros dois: 1) a presença 

ou ausência de outros idiomas e variações linguísticas e 2 ) a  presença ou ausência da escrita.

O modo como a presença de outros idiomas afeta a língua pode ser entendido como um 

desdobramento da presença de estranhos -  se você não encontrar pessoas que não conheça, afinal, 

você também não vai encontrar pessoas que não falam a sua língua. E, se é preciso falar de formas 

menos concisas -  i.e. condensando menos informação por unidade linguística -  com estranhos, 

tanto mais será assim com estrangeiros, e, logo, maior será a necessidade de simplificar a fala. 

Deutscher dá o exemplo do inglês, que tinha uma estrutura morfológica mais elaborada antes da 

conquista normanda em 1066, semelhante à do alemão de hoje, mas muito dessa complexidade foi 

eliminada da língua como resultado desse contato entre falantes de línguas diferentes. Mesmo o



contato entre variações de uma mesma língua, dialetos e socioletos -  o que poderíamos descrever 

com o termo bakhtiniano de “heterodiscurso” (Bakhtin, 2015 p. 247), de que trataremos no capítulo 

seguinte -  tem esse poder de evitar a formação de novas formas mais concisas de morfologia.

Já quanto à questão da escrita, há dois elementos importantes envolvidos. O primeiro é que a 

escrita, como veremos num momento com o estudo de Herrenschmidt, oferece poder sobre a 

linguagem. Como vimos com Ong (1982), numa sociedade ágrafa não se costuma pensar nas 

palavras de forma isolada, como objetos com fronteiras bem definidas, mas como sons. E esses 

sons, como argumenta Deutscher (2010, p. 117), podem se fundir mais facilmente quando não há 

uma noção tão clara de separação entre sílabas e palavras. O outro elemento é a tendência 

conservadora da escrita, que permite retardar a velocidade com que ocorrem mudanças na língua -  

uma força centrípeta, portanto, em termos bakhtinianos (Bakhtin, 2015, p. 40 e ss.). Isso permite 

compreender o porquê de línguas como o Matsés, de sociedades pequenas, sem grande contato com 

estrangeiros ou variações linguísticas e sem escrita, desenvolverem esse tipo de morfologia 

complexa. Ao mesmo tempo, essa introdução de um maior grau de complexidade social que 

caracteriza a vida urbana, como argumenta Deutscher (2010, p. 120 e ss.), acaba se traduzindo no 

desenvolvimento de outras formas de complexidade linguística, como novas “tecnologias 

sintáticas”.

Assim, nota-se o impacto que a organização populacional tem sobre esse processo. A 

reunião de indivíduos diferentes, de origens diferentes e falantes nativos de línguas diferentes, que 

passam a dividir um mesmo espaço, traz novas formas de interação que se traduzem, de maneira 

palpável, em mudanças linguísticas e em novas relações econômicas que não podem ser sustentadas 

por códigos de relacionamento antigos. Duas pessoas de uma mesma vila, na qual todos se 

conhecem desde o nascimento, não se relacionam da mesma forma que dois estranhos, e essa 

desconfiança há de pautar as relações econômicas. Uma solução, pelo menos em parte, se dá pela 

invenção da escrita, que, junto com a emergência simultânea do Estado, visando redistribuir os 

recursos de uma sociedade que não é mais autossustentável, dá origem à burocracia. De fato, não é 

por acaso que as civilizações nas quais formas independentes de escrita foram inventadas na 

Antiguidade, como o Egito, a Mesopotâmia e a China, foram civilizações burocratizadas, das quais 

milhares de documentos econômicos sobrevivem. A permanência fornecida pela escrita permite 

superar a desconfiança, pelo menos para propósitos oficiais, num mundo no qual não sabemos quem 

é o nosso vizinho. E tamanho foi o sucesso desse projeto que, por volta do primeiro milênio a.C. já 

se podia falar num mercado financeiro babilónico, muitos séculos antes do advento do capitalismo e 

do surgimento de Wall Street (Bromberg, 1942). Se Nietzsche falava do paradoxo da criação de “um 

animal capaz de fazer promessas”, é com um mercado financeiro que esse processo chega à sua



culminação, pois o empréstimo e a promessa da devolução num espaço de tempo contabilizado 

representam justamente esse elemento impalpável, a não ser que ancorados de forma material no 

documento escrito173.

Isso nos leva a compreender o porquê de a escrita tender a ser, portanto, associada 

conceitualmente a uma noção de permanência nas culturas em que se desenvolve. Essa 

permanência nunca foi nem se pretendeu absoluta, amarrada a um ideal de eternidade, -  sabemos 

que muitos documentos, como cartas e profecias, eram destruídos na Mesopotâmia depois de 

chegarem ao destinatário, e a argila em si é uma mídia muito menos duradoura do que se imagina -  

mas é o suficiente para possibilitar que surgisse na mente das primeiras civilizações algo de fixo em 

meio à fragilidade, à efemeridade e ao esquecimento da vida humana. A escrita, nesse sentido, serve 

como um tipo de monumento, com o diferencial de que o monumento, sem escrita, é indiferenciado 

(a prova disso sendo que pouco sabemos de concreto do povo que construiu o Stonehenge, por 

exemplo), enquanto a escrita, por ser autoexplicativa uma vez decifrada, permite que aquilo que nos 

identifica, seja como indivíduo, seja como povo, sobreviva.

E interessante observarmos alguns exemplos desse conceito em ação. E o caso da epigrafia 

agora nos será especialmente útil.

Como define Naveh, duas formas bastante populares de epigrafia são o grafite e as 

inscrições votivas. O primeiro consiste em um nome próprio gravado por vezes em objetos, para 

sinalizar posse (como em vasos), por vezes nas paredes de locais de peregrinação. O segundo 

consiste em inscrições em objetos dedicados a deuses, como vasilhas de prata, estatuetas, esteias, 

etc., com frequência utilizando uma fórmula como “A (nome divino) a quem (nome próprio) é 

devoto, porque ouvira sua voz. Que ele o abençoe”. Os exemplos são inúmeros e por vezes as duas 

coisas se confundem, na medida em que existem casos de grafites com pedidos de bênçãos, como as 

dezenas de grafites fenícios e aramaicos nas paredes do templo de Osíris em Abydos, no Egito, os 

milhares de grafites em nabateu nas rochas em rios do Sinai, etc. (Naveh, 1997, p. 3)

Que essas práticas tenham sobrevivido até hoje é um atestado do apelo da ideia de 

permanência. Por que alguém inscreve uma parede ou uma rocha com seu nome, como fizeram 

Wordsworth e Coleridge na Rock of Names? Por que pedir bênçãos aos deuses por escrito e não

173 Um contra-argumento possível seria a existência dos contratos verbais, muito bem documentados já  no direito 
romano, como o chamado stipulatio. (Ratzan, 2011, p. 89 e ss.) Formado por um diálogo ritualizado, com certas 
fórmulas e pré-requisitos (a posse de intellectus e voluntas, a presença de testemunhas), o stipulatio poderia ser 
descrito como um uso performativo da linguagem, à moda de Austin (1975), marcando essa transição de status, 
após a qual as duas partes envolvidas se veem vinculadas juridicamente. Assim, uma quebra de contrato, mesmo 
que verbal, poderia ser levada ao tribunal. Por vezes esses acordos eram notariados, produzindo um documento 
escrito como prova da existência do contrato verbal, mas essa não era a norma pelo menos até o reinado de 
Justiniano. Em todo caso, no entanto, a prática do acordo verbal como o stipulatio, num contexto urbano e não 
tribal, só pode existir porque sustentado sobre uma estrutura estatal jurídica robusta, como era notoriamente o caso 
do direito romano.



apenas em prece? Os responsáveis, na Antiguidade, não fizeram questão de nos legar uma resposta, 

mas com o que sabemos das sociedades nas quais encontramos esses achados arqueológicos, 

algumas considerações podem ser feitas.

Assim comenta Keegan sobre grafites encontrados em El-Kâb, no Egito, datados do 3o 

milênio a.C.:

Scratched on several rock surfaces some distance from the historic Upper Egyptian town 
site of El-Kâb -  80 km south of Luxor, on the east bank of the Nile at the mouth of Wadi 
Hillal -  is a large cluster of hieroglyphic and hieratic graffiti. Comparing this relatively 
large number of non-official texts -  which date for the most part to Dynasty VI (2347-2216 
BCE) -  with information discovered in the Old Kingdom rock tombs constructed nearby 
reveals that they preserve the name and titles of some of the local priesthood attached to the 
main temple of the goddess Nekhbet at El-Kâb. (...)

Why these religious officials chose to memorialize their presence with graffiti 
texts on the Wadi Hillal sandstone remains unclear. On a very basic level, it could be that 
the isolated rocks provided opportune surfaces on which the priests could mark their 
autographs for posterity while acting as functionaries in a desert temple not far away which 
was also part of their responsibility. It is also possible that we see attested here an 
expression of the intimate relationship between inscribing one’s name and occupation and 
the significance of place. The proximity of these markers of personal and social identity to 
a smaller, ancillary temple space -  all in relation to the broader context of the desert 
landscape -  may reflect a desire on the part of the inscribing priests to situate themselves 
physically and symbolically within the environment from which Nekhbet’s divine power 
was bom.
(Keegan, 2014, p. 89)

Há algo de mágico e religioso, portanto, nesse “desejo de situar-se física e simbolicamente 

dentro do ambiente do poder divino”. O fenômeno é disseminado o suficiente pelo mundo antigo a 

ponto de o corpus substancial de uma série de achados (como inscrições em nabateu em Petra, 400 

inscrições em aramaico em Hatra e a vasta maioria das inscrições sobreviventes em fenício, púnico 

e neo-púnico) serem inscrições votivas ou grafites devocionais (Naveh, 1997 pp. 3, 5, 59). 

Situações semelhantes são observadas também no mundo grego. Diz Naveh que, “no contexto de 

localização espacial, convenção social e prática cultural”, os gregos exprimiram sua religiosidade 

numa maneira caracterizada pelo “ato físico”, o que envolve arranhar, lascar, martelar, fazer 

incisões ou pintar o material, pela “presença duráveF (grifos meus) em fragmentos de cerâmica ou 

mensagens visíveis em pedra e “declarações reconhecíveis”, que o autor divide em “dedicações”, 

“agradecimentos” e “comemorações” (ibid., p. 101). A marcação, como dito, ancora um conceito 

abstrato no material concreto, e sua permanência garante a perpetuação do nome do indivíduo e a 

boa vontade divina para si. Uma prece pronunciada deixa de existir assim que o som das palavras 

cessa, mas a inscrição permanece até destruída pela erosão natural, muito mais lenta, ou pelo 

vandalismo.

Se essa noção de permanência suscitada pela escrita se torna arraigada na mentalidade dos 

antigos a ponto de produzir consigo essas novas práticas não relacionadas com seus usos



burocráticos e oficiais, passa a ser compreensível também que num mundo como o mesopotâmico 

onde os escribas se tornam uma classe social à parte, a escrita e os funcionários a seu serviço se 

tomem também um tipo de bastião pela permanência de 'valores.

Antes de tudo, devemos lembrar que a ideia de autoria, no tocante a textos de natureza não 

meramente documental (como cartas e notas fiscais), é ela própria uma invenção -  a vasta maioria 

dos textos do Antigo Oriente Médio eram anônimos e, mais do que isso, deliberadamente anônimos. 

Em seu estudo comparativo da composição da Bíblia à luz do modelo mesopotâmico, isso é o que 

nos diz Karel van der Toorn:

A review of the textual evidence, both biblical and cuneiform, leads me to conclude that 
anonymity was the rule in the literary production of the ancient Near East. This anonymity 
was not merely an omission of names; it is evidence of a particular notion of authorship. 
The practice of pseudonymous authorship and the logic informing the ancient lists of works 
and authors betray a particular interest in textual authority.
(Van der Toorn, 2007, p. 28).

Ainda que a ideia nos pareça estranha hoje, acostumados como estamos à lógica de nos 

referirmos a obras por nome do autor e título, o anonimato é uma estratégia inteligente para 

composição num mundo dominado pela oralidade, no qual poucos sabem ler. O anonimato é 

comum na literatura oral, mas, uma vez centralizada numa instituição na qual editoria e autoria se 

confundem, a produção literária sob a continuação do anonimato pode compor e editar narrativas 

segundo tendências (ideológicas, inclusive) que não seriam óbvias ao público. O anonimato na 

literatura oral, como comenta Antonio Cândido, não é resultado de uma composição coletiva, mas 

seria “a arte criada pelo indivíduo a tal ponto identificado às aspirações e valores do seu tempo, que 

parece dissolver-se nele” (Cândido, 1967, p. 42), de modo que ele assume um tipo de valor de 

autoridade. Ao produzir textos que, pelo anonimato, se identificam com essa autoridade dos valores 

da sociedade como um todo, e que contam com a aprovação dos governantes, é possível para os 

escribas influenciarem a cultura de formas sutis, já que, como comenta Van der Toorn (2007, p. 40), 

os escribas eram vistos apenas como artesãos, que transcreviam as obras, e não como autores.

Isso trouxe algumas consequências curiosas, com um caso interessante sendo o surgimento 

do gênero da literatura sapiencial. Van der Toorn, em outro texto em que analisa as versões em 

acadiano do Épico de Gilgámes, se concentra sobretudo na alteração do final do épico entre a 

versão paleobabilônica, produzida aproximadamente em 1600 a.C. e a chamada versão padrão, 

compilada pelo sacerdote Sín-leqi-uninni em 1100 a.C. Segundo Toorn, essas diferenças são 

importantes porque refletem uma mudança no conceito de sabedoria (Van der Toorn in Clifford, 

2007, p. 22). Em ambas as versões Gilgámes vai atrás da imortalidade após a morte de seu



companheiro Enkídu, mas “originalmente”174 sua busca termina com os conselhos da taverneira 

Siduri, que o ensinam a aceitar a morte e aproveitar os prazeres da vida. Na versão seguinte, as 

coisas se tomam mais complicadas: os conselhos simples da taverneira, resumindo ensinamentos 

que são o resultado das experiências de toda uma vida, como costuma se observar no lugar-comum 

da sabedoria dos mais velhos, são substituídos por algo mais abstruso, e Gilgámes embarca numa 

busca pelo sábio Utnapistim (também conhecido como Atrahasis ou Ziusudra), sobrevivente do 

Dilúvio e residente de terras inacessíveis, que lhe reconta um “segredo dos deuses” (piristí sa ili). O 

segredo diz respeito a uma planta capaz de conceder imortalidade a quem consumi-la, porém, após 

conquistá-la, Gilgámes não a consome na hora e ela termina sendo comida por uma serpente.

Essa mudança do final do Épico de Gilgámes implica que: 1) a sabedoria deixa de ser do 

domínio popular, via experiência, para se tornar domínio dos deuses, que precisa ser revelada como 

segredo a figuras removidas da esfera da vida comum (e, portanto, da história, pertencendo à esfera 

atemporal do épico); 2) essa sabedoria secreta é superior à sabedoria popular; 3) os adeptos da arte 

da escrita passam a ser os guardiões dessa sabedoria, proibida aos não iniciados, preservando uma 

tradição que remonta a figuras míticas como Utnapistim, mas também ao sábio Adapa, aos Apkallü 

e ao deus Ea. A essa altura já tivemos contato o suficiente com literatura esotérica para percebermos 

que esse é um lugar-comum que perdura até hoje, mas à época provavelmente foi uma inovação 

instaurada pelos escribas, se pudermos confiar em Van der Toorn:

It is one thing to observe the shift in the Mesopotamian concept of wisdom; it is something 
else to explain it. Why did wisdom become a “secret”? The most likely explanation, it 
seems to me, is related to writing. As the traditional lore became literature, it came to be 
considered a secret. Tales had once been told from one generation to the next; scholarly lore 
had once circulated only by word of mouth. In the first millennium, however, the 
transmission of tradition took the form of formal instruction in the context of the formation 
of scribes. The apprentice scribes had to familiarize themselves with the texts of the 
classics, both of the narrative tradition (myths, epics, and the like) and of scholarly 
knowledge (exorcism, astrology, divination, and the like). They were taught to value these 
texts as scribal secrets not to be divulged beyond the circle of initiates.
(Van der Toom in Clifford, 2007, p. 26)

Por ironia, a permanência associada à escrita significa não apenas uma possível

superioridade de preservação em relação à cultura oral, porque introduz a técnica de se decorar

textos, como vimos com Goody (2010, p. 45), mas também a possibilidade de se disfarçar

inovações como parte da tradição. A sua especialidade é preservar retroativamente, portanto. Como

Van der Toorn aponta, essa lógica se dissemina pelo mundo israelita também: os principais textos 

bíblicos são atribuídos aos nomes de figuras fundadoras da nação, como Moisés, David e Salomão,

174 Muitas aspas nesse “originalmente”, haja vista que ele se refere à versão paleobabilônica do texto do Épico, porém, 
como se sabe, essa versão foi, por sua vez, compilada a partir de uma série de tabuletas em sumério com histórias 
avulsas sobre o herói.



porém eles são menos autores do que testemunhas da revelação divina. A Bíblia se apresenta como 

a Palavra de Deus, e certos livros se propõem a tapar lacunas narrativas de modo a deixar essa ideia 

mais coesa, elaborando melhor os pontos nos quais o texto é lacônico -  como aconteceu com o livro 

dos Jubileus, visto anteriormente, ele próprio também um excelente exemplo do lugar-comum da 

sabedoria secreta revelada, como outros da tradição apocalíptica (Enoch175, Baruch, etc). No 

entanto, em todos os casos trata-se de obras compiladas por um grupo de escribas anônimos e que, 

como fizeram os escribas babilónicos, somaram inovações que não se apresentaram como tais176.

Por fim, um último exemplo que vale a nossa atenção no tocante ao tema é mais 

propriamente literário e diz respeito a como a noção de permanência pela escrita se infiltra no 

mundo da poesia. A poesia é um domínio oral por tradição, dada sua associação ao canto, à música 

e à dança, e, no Ocidente, também às musas, as filhas da memória (Mnemósine) que “falam 

através” do poeta. Seu divórcio da música é uma inovação recente e se dá pelo desenvolvimento de 

uma tradição escrita à parte surgida em meios eruditos, remontando a Safo e à poesia trágica grega, 

como lembra Ong (1982, p. 145), que já não são mais os dos escribas da antiguidade, mas análogos 

a eles em algum grau na medida em que o Ocidente prioriza cada vez mais a sabedoria adquirida 

pelo estudo de livros, inacessível à maioria da população.

No mundo antigo observamos exemplos de longos poemas anônimos ou atribuídos a nomes 

lendários/semilendários como o Épico de Gilgámes e os poemas homéricos, bem como coletâneas 

de poemas menores e igualmente anônimos compilados posteriormente, que formam os Vedas 

indianos, o Shi Jing chinês ou os Salmos hebraicos. Mas a composição de um livro por um 

indivíduo com a autoria reconhecida, composto de poemas menores e arquitetado de forma 

deliberada como uma obra coesa e finalizada deve ser compreendida como um fenômeno à parte e 

historicamente contido pela invenção e propagação da escrita e do conceito de autoria.

E nesse esquema que se encaixa a obra de poetas latinos como Horácio. Tamanha é a 

organização de seus livros que podemos falar em poemas de abertura e fechamento, como é o caso, 

relevante para o nosso tema em questão, da Ode 111.30, que encerra o último livro das Odes, “Exegi 

monumentum”:

Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non aquilo impotens 
possit diruere aut innumerabilis

175 É interessante também que, com Enoch, também existe uma relação entre a escrita e a sabedoria oculta de quem 
guarda um segredo divino: Enoch foi o primeiro homem iniciado na arte da escrita pelos próprios anjos, que lhe 
ensinaram também astrologia, como vemos no livro de Jubileus, 4:17 (Charlesworth, 1985, p. 61).

176 Uma testemunha disso, segundo Van der Toom (2007, p. 35), é a invectiva de Jeremias contra o livro de 
Deuteronômio, cuja “descoberta” serviu para legitimar a reforma cúltica do rei Josias e que o profeta considerou ser 
uma fraude composta pela “falsa pena dos escribas” (Jeremias 8:8).



annorum series et fuga temporum. 
non omnis moriar multaque pars mei 
vitabit Libitinam; usque ego postera 
crescam laude recens, dum Capitolium

scandet cum tacita virgine pontifex. 
dicar, qua violens obstrepit Aufidus 
et qua pauper aquae Daunus agrestium 
regnavit populorum, ex humili potens,

princeps Aeolium carmen ad Italos 
deduxisse modos. sume superbiam 
quaesitam meritis et mihi Delphica 
lauro cinge volens, Melpomene, comam.
(Horácio in West, 2002, p. 258-60)177

O poema é claro, inclusive em seu uso de recursos metapoéticos, no sentido de que o

monumento a que se refere são os próprios três livros das Odes, cuja fama que hão de render a

Horácio será maior e mais duradoura do que se ele tivesse construído as próprias pirâmides, ao que 

se somam as imagens religiosas dos versos 6-9 e a cena final do coroamento com os louros 

simbólicos da vitória. Tudo reforça a ideia da organização deliberada da forma de livro como uma 

estrutura fechada. Como dizem Nisbet e Rudd em seu comentário à obra do poeta:

At the end of a book ancient poets sometimes said something about themselves and their 
expectation of future fame; for the for the so-called sphragis or ‘seal’ cf. W. Kranz, RhM 
104, 1961: 3ff., 97ff., N-H on 2. 20, McKeown on Ov. am. 1. 15. (...) In particular the ode 
balances 1. 1, the programmatic poem of the collection; they are both written in an unvaried 
sequence of Asclepiads, a metre found elsewhere in the Odes only at 4 .8  (the central poem 
of the book, making a similar claim to fame). But Horace’s tone is more assertive now that 
his task is completed.
(Nisbet & Rudd, 2004, p. 365)

A metáfora arquitetônica, muito para a alegria de Benjamin, não é novidade na poesia 

clássica, -  como prosseguem os autores, comparações semelhantes entre poesia e construções são 

encontradas em Píndaro, Aristófanes, Virgílio e num fragmento de Calímaco -  exceto pela 

comparação com as pirâmides, que não tem paralelo registrado na poesia grega. Há uma analogia 

possível, já traçada por alguns autores, com um papiro egípcio de 1200 a.C., mas qualquer 

possibilidade de uma influência egípcia é considerada especulativa demais. Em todo caso, dado o 

nosso tema, vale mencionar a citação aqui: “This says in praise of ancient scribes that ‘they did not 

make themselves pyramids of bronze with iron plaques... their teachings are their pyramids;... their

177 Na tradução poética (ainda inédita) de Guilherme Gontijo Flores: “Monumento imortal mais do que o bronze ergui / 
grãs pirâmides sem pares superará / que nem chuva mordaz e Àquilo em desrazão / poderão derruir nem os 
decênios / numa série sem fim — fuga dos séculos. / Todo não morrerei: parte maior de mim / evitou Libitina, eu 
crescerei além / sempre novo em louvor se ao Capitólio / o pontífice com tácita virgem vem. / Terei fama onde rui 
ríspido o Áufido / e onde Dauno reinou rústicos áridos / pobre de água nas mãos; fraco firmei razão, / o primeiro 
trazer cantos eólicos / sobre itálicos tons. E esta soberba tu / aceita — eu mereci; cinge-me o délfico / louro às 
têmporas, ó doce Melpômene.”



monuments are covered with earth... but their names are mentioned because of their books’” (ibid., 

p. 366).

Horácio em nenhum momento alude diretamente ao ato da escritura em si, mas o gesto fica 

subentendido na medida em que o poema funciona como encerramento de um livro -  não é a 

conclusão de um único poema maior, nem um poema independente do restante das Odes, mas um 

tipo de criação que se situa nesse limiar entre o poema avulso e o panorama maior da obra178. Fora 

de contexto, sem sabermos que o “monumento” em questão é o livro formado por esse conjunto de 

poemas, ou então se ele não fosse o último poema do livro, o referencial ficaria, se não perdido, ao 

menos obscuro. Ele funciona perfeitamente como um poema de encerramento, porém, concluindo 

essa unidade maior e reafirmando a sua própria força poética recém-demonstrada. Como com a 

invenção do épico descrita por Goody (2010, p. 43), trata-se mais uma vez de uma possibilidade 

poética inventada pela escrita. E, como afirma Ong, essa ideia de fechamento e construção, de 

finalização de uma obra, contrastando com a impossibilidade de finalização da oralidade, também é 

típica da escrita, haja vista que nenhuma cultura oral, diz ele, conceberia qualquer coisa ligada à 

linguagem em termos de arquitetura (Ong, 1982, p. 165). A noção de um fechamento é típica da 

tipografia, mas já encontra origens na escrita quirográfica:

Before print, writing itself encouraged some sense of noetic closure. By isolating thought 
on a written surface, detached from any interlocutor, making utterance in this sense 
autonomous and indifferent to attack, writing presents utterance and thought as uninvolved 
with all else, somehow self-contained, complete. Print in the same way situates utterance 
and thought on a surface disengaged from everything else, but it also goes farther in 
suggesting self-containment. Print encloses thought in thousands of copies of a work of 
exactly the same visual and physical consistency.
(ibid., p. 129)

Quando esse tema for retomado pelos poetas da Renascença, no entanto, junto com o tema 

contrastante da brevidade da vida, nomes como Shakespeare serão mais explícitos em traçar uma 

relação entre o gesto da escritura (que se torna metafórico de todo o processo da composição 

poética, mas vem retratado na imagem material da pena sendo levada ao papel) e a permanência que 

leva a fama do autor até a eternidade, que se consolidaram no imaginário moderno como um lugar- 

comum. Nisso, o soneto 65 é especialmente emblemático: após uma série de imagens que 

demonstram o poder destrutivo do tempo, que, se é capaz de destruir até “impregnáveis rochas” e 

“portões de aço”, o que não há de fazer com a beleza, esse “hálito de mel”, “cuja ação não é mais 

forte do que uma flor”? Em lugar nenhum pode a “melhor joia do Tempo” ocultar-se dele próprio, a

178 Ong ainda tem um comentário a mais sobre o poema, que ele associa à ideia da relação entre a escritura e a morte, 
de modo que a referência de Horácio ao monumento (tipicamente uma construção funerária) seria um presságio de 
sua própria morte (Ong, 1982, p. 80).



não ser que “este milagre”, i.e. o poema, tenha poder e “na tinta negra meu amor possa ainda reluzir 

com clareza”, como se lê no dístico que conclui o poema.

Esses exemplos não se pretendem exaustivos, mas servem para ilustrar o que talvez seja 

óbvio (porém ainda assim exige algum comentário), que é que na cultura da antiguidade, incluindo 

antigo Oriente Próximo e Mediterrâneo, bem como na cultura ocidental que se desenvolve a partir 

dela, a escrita vem associada, desde a sua gênese, a uma noção de permanência', a coisa escrita é 

removida das vicissitudes do mundo, nas quais tudo pode ser esquecido, e fixada como uma 

unidade fechada, um ponto de referência para o futuro, seja para conferência de uma nota fiscal para 

confirmar que sim, em 1750 a.C. Ea-Nasir de fato vendeu para Nanni lingotes de cobre de má 

qualidade, seja para preservar uma prece de um devoto ou a palavra inspirada pelas Musas ou pelo 

próprio espírito de Deus.

Essa questão também foi explorada pelo pensador Vilém Flusser, em sua fenomenologia da 

escrita que forma o ensaio A Escrita -  Háfuturopara a escrita?.

Nesse volume, Flusser apresenta o problema como uma oposição entre “entropia” e 

“informação” (Flusser, 2010, pp. 26-28). O conceito de entropia vem da termodinâmica, na qual 

descreve a dissipação de energia útil dentro de um dado sistema, e foi emprestado pelas teorias da 

informação para se referir a valores de dados: quanto mais algo for improvável, maior a quantidade 

de informação que esse algo carrega, em comparação com o que é mais provável -  um cacto no 

deserto nos fornece mais informação do que areia, por exemplo, e uma planta que em tese não 

deveria estar lá, como um carvalho, mais ainda. A entropia, portanto, mede o grau de 

imprevisibilidade de um dado conteúdo -  quanto maior, mais improvável. O problema, porém, é 

que a palavra “entropia” tem mais de um significado, como comenta Arieh Ben Naim:

The first question is about the meaning of entropy. For almost a hundred years, scientists 
speculated on this question. Entropy was interpreted as measuring disorder, mixed-upness, 
disorganization, chaos, uncertainty, ignorance, missing information and more. To the best of 
my knowledge, the debate is still on going. Even in recent books, important scientists 
express diametrically opposing views. (...) In spite of the apparent irreconcilability between 
an objective and a subjective entity, I claim that entropy is information.
(Ben Naim, 2007, p. xix, grifos do autor)

Flusser claramente segue na direção oposta e parece identificar entropia com desordem, 

compreendendo que a entropia é o que destrói a informação devidamente ordenada:

“Informação” é a imagem refletida da “entropia”, ela é a inversão da tendência de todos os 
objetos (do mundo objetivo, em geral) incorrerem em situações cada vez mais prováveis e, 
por último, em uma situação disforme e o mais provável possível. Ainda que essa tendência 
para a entropia, inerente a tudo que é objetivo, possa levar novamente a situações 
improváveis de maneira desordenada e acidental (na Natureza, as informações sempre 
surgem como uma espiral de névoa ou como cérebros humanos), pode-se dizer do gesto de 
informar que o objetivo de um sujeito se expressa ao negar a tendência objetiva para a



entropia. Informa-se (produzem-se situações improváveis) para contrapor o “espírito” à 
matéria, que tende de maneira absurda à morte térmica. Esse “espírito” penetra o objeto por 
ocasião do inscrever, para “dar-lhe vida”, isto é, tomá-lo improvável.

Os objetos, contudo, são pérfidos. Sua tendência para a entropia confundirá, com o 
tempo, todas as informações neles inscritas. Tudo aquilo que o “espírito” imprime nos 
objetos é esquecido com o tempo. O absurdo mundo objetivo é mais forte do que o desejo 
do sujeito de informar. O “espírito” só pode querer que o tempo perdure antes que suas 
informações se decomponham. Quem inscreve só pode querer o objeto inscrito por ele não 
se decomponha tão rápido (ainda que Deus fosse o escritor que grava).
(Flusser, 2010, p. 27, grifos do autor)

Além do mais, ele rebate a noção de entropia de informação com a entropia da 

termodinâmica num só conceito ao inserir esse comentário sobre a “inevitável morte térmica do 

universo”. Apesar de a noção de entropia como desordem ser, para Ben Naim, um equívoco (2007, 

pp. 196-8), haja vista que conceitos de ordem e desordem são subjetivos e imensuráveis, o uso que 

Flusser faz desses termos, ainda que muito sui generis, pode ser compreendido como uma tendência 

geral do mundo natural à decadência e destruição (ou, se o enxergarmos com algum distanciamento, 

como o que Flusser vê como decadência, que são as transformações do mundo material), no meio 

do qual o espírito humano tenta salvaguardar algo com a construção de objetos que tentam resistir a 

essa tendência. A escrita, para Flusser, é permanência, portanto, e seriam diretamente proporcionais 

o esforço dedicado à gravação e a resistência da informação a se dissolver em desordem, com base 

na lógica de que a gravação monumental em pedra ou metal exige mais recursos e mão de obra do 

que a anotação diária em papel, para propósitos cotidianos, que não será preservada179.

A consequência mais ampla disso é que a invenção da escrita teria causado uma mudança de 

consciência: a lógica monumental da permanência e sua luta contra a degeneração (“entropia”) 

criam, para Flusser, a consciência do tempo histórico linear que suplanta a consciência do tempo 

mítico do homem pré-histórico. Herrenschmidt, em seu estudo da língua elamita, também propõe 

uma abordagem análoga em suas reflexões sobre mito e escrita, e chega a conclusões semelhantes: 

“This idea of language -  a self-referred condition of myth -  which formed the linguistic theory in 

which mythical thoughts have blossomed, is eroded and destroyed by writing. The primary victim

179 Essa lógica de Flusser, no entanto, ainda que elegante, não corresponde à realidade (e esse será um tema dominante 
nesta seção). Produzir inscrições como as de que trata Naveh não exige o dispêndio nem de muito esforço, nem de 
grandes recursos e, no entanto, o poder de permanência do grafite é tal que podemos ler essas inscrições ainda hoje, 
O mesmo não pode ser dito de tantos papiros e pergaminhos que exigiram tempo e dinheiro.



of writing is the myth” (Herrenschmidt, 2000, p. 86)180. O que isso quer dizer, no entanto, para cada 

um desses autores?

Flusser identifica na linearidade da escrita, na qual um caractere se segue a outro, um ponto 

de partida para se começar a pensar o tempo linearmente: “Somente quando se escrevem linhas é 

que se pode pensar logicamente, calcular, criticar, produzir conhecimento científico, filosofar -  e, 

de maneira análoga, agir. Antes disso, andava-se em círculos. E quanto mais longas são as linhas 

que se escrevem, mais historicamente pode-se pensar e agir” (Flusser, 2010, p. 22). O argumento 

não é dos mais sólidos, e talvez se pretenda mais metafórico do que literal: não há qualquer 

mecanismo psíquico conhecido pelo qual se possa presumir que a exposição à forma linear que a 

escrita assume na argila, pergaminho ou papiro tenha moldado o pensamento (a ideia, em todo caso, 

cheira a um tipo de whorfismo). Mas a escrita de fato permite criar o conceito de história com a 

criação de documentos. Por mais que a cultura oral seja capaz de preservar certos elementos 

relevantes de uma cultura, a escrita possibilita a preservação do que não é considerado relevante, 

pelo menos a longo prazo e em esquema de macroescala, e, como o próprio Flusser reconhece, “a 

maior parte das conversas e dos escritos é bobagem” (ibid., p. 78). Ninguém na Mesopotâmia ao 

emitir uma nota fiscal em argila teria as pretensões de que qualquer coisa fosse eternizada nesse 

material, mas o fato de que muitos desses objetos sobreviveram algo em torno de três ou quatro 

milênios para chegarem até nós é o que nos permite conceber a história mesopotâmica nos pontos 

em que as narrativas oficiais (“relevantes”, portanto) nos deixariam no escuro. E esse tipo de dado 

que, uma vez organizado (“tal documento data do período do rei x, logo é anterior ao evento y, 

registrado em outro documento”), possibilita traçar uma história linear em que se observa uma 

sequência causal de eventos e não “meras ocorrências”, como distingue Flusser.

Goody, comparando o mundo oral do seu objeto de estudo com a cultura romanesca que 

surge na Europa do século XVIII, também alude a essa “distinção comumente feita entre história e 

mito, marcada respectivamente pelo tempo linear e circular” (Goody, 2010, p. 119), mas aponta 

para o fato de que existe, sim, uma certa noção de história entre povos ágrafos, registrada em 

narrativas de migrações de clãs e de surgimento de governantes. O que lhes falta, porém, é o ímpeto 

histórico de se estar constantemente narrativizando a própria vida: “It seems natural that we should

180 Schluchter também comenta como a crescente racionalização (que podemos compreender como consequência da 
consciência quirográfica) substitui o mito pela teodiceia, o “problema do mal”. O mito, diz ele, resguarda a unidade 
do mundo, enquanto a teodiceia resguarda sua dualidade, distinguindo a ação natural da ação humana e os 
horizontes de tempo das ordens eterna e transitória (Schluchter, 1981, p. 50). A isso poderíamos relacionar o que diz 
Beguine sobre a poesia e ocultismo: “Between one and the other, between poetry and illuminism, a first point in 
common is readily seen: the preoccupation with language, its mystery, its magic efficacy. But there is more than 
this. In ali these poets there is the desire for what Mallarmé called ‘an Orphic explanation of the universe’ and, in 
particular, the search for a theology or a theosophy, from which they demand above ali an answer to the problem o f  
eviF (Beguine, 1949, p. 18, grifos nossos).



create a narrative summary of our lives, for incorporation in a CV, for presenting to an analyst, for 

elaboration in a diary or an autobiography. But how far are such narratives called for in purely oral 

cultures?” (ibid., p. 131). De fato, Goody contesta a universalidade atribuída à narrativa como um 

elemento constituinte do humano. Na ausência de situações que exijam essa construção -  o que é 

uma palavra-chave aqui, porque não se trata de criações espontâneas -  de uma história de vida, que 

é característica de uma sociedade dotada de escrita, essa é uma atividade desnecessária. Por mais 

que no limite isso corrobore a distinção traçada por Flusser, esta é uma nuance importante. No mais, 

como Ong (1982, p. 82) e Fischer (2003, 271) lembram, o grau de introspecção envolvido na 

narrativização da própria vida (o que incluir? O que deixar de fora? Por quê? O que esse ou aquele 

evento significaram?) é uma característica promovida pela escrita.

Já as preocupações de Herrenschmidt são outras. Como estudiosa de antigos sistemas de 

escrita, sua análise se detém sobre as particularidades das principais formas de que temos notícia -  a 

escrita logogrâmico-silábica do cuneiforme e hieróglifos, os alfabetos consonantais semíticos e o 

alfabeto propriamente dos gregos. Diz ela:

Cuneiform syllabaries wrote the heard syllable, the sound that strikes the eardrum and that 
the ear and the brain process by dividing it up. In such a system the syllable appears as a 
thing in the external world, comparable to the things represented by pictograms or to things 
in speech, the words, which stand in for the things in the world themselves. Writing 
syllables seems an excellent solution, with its moderate number of signs and its 
reproduction of heard speech, which symbolizes the first impression that the subject has of 
language in its ontogeny: just like life, it is something that is received. But humans were not 
at all content with this 
(Herrenschmidt inBottéro, 2000, pp. 104-5)

O logograma se vê a princípio no limiar entre a representação e a escrita de fato, haja vista 

que nas formas mais antigas registradas do sumério se observa semelhanças consideráveis entre os 

objetos representados, como gado e cevada, e seus caracteres -  semelhança esta que é suavizada 

conforme a escrita se toma mais abstrata, simplificada, e é feito o salto da lógica logogrâmica pura 

para a lógica fonética. Numa cultura ainda majoritariamente oral como era a mesopotâmica, como 

sabemos, a escrita se via ainda subordinada à oralidade. Sua principal função era mnemónica, 

registrando o que outro disse. Karel van der Toom também elabora sobre isso:

Writing is a means of communication. In order for the message to reach its destination, 
however, the written text needed a voice. Texts were for the ears rather than the eyes; Isa 
29:18 predicts a time in which also “the deaf will hear the words of a scroll [seper].” Even 
such a mundane form of written communication as the letter usually required the 
intervention of someone who read its contents to the addressee. A messenger did not deliver 
the letter like a mailman; he announced its message, and the written letter served as aide- 
mémoire and means of verification. That is why Babylonian letters open with a formula 
addressed to the messenger: “To So-and-so speak as follows.” For the few nonprofessionals 
who were able to read, the effort would be such that they would memorize a letter. As a 
military commander from Lachish observes, not without some pride, “Also, when I get a 
letter, once I have read it, then I can recite it back in its entirety.”



(Nota-se como, mais uma vez, observamos o que comenta Goody (2010, p. 45) sobre o 

surgimento da cultura de se decorar informações.)

Por esse motivo, Herrenschmidt identifica o ponto de aplicação dos silabários no sujeito que 

fala. Mas isso não foi o suficiente: a escrita havia transformado a relação do ser humano com a 

linguagem (mil anos, em todo caso, há de nos parecer tempo suficiente para se falar numa 

transformação profunda causada por esse contato), e havia a necessidade de uma mudança radical 

de posicionamento, i.e. partir do lado de fora da linguagem, como é o caso de quem escuta o outro 

falar, para dentro. Os alfabetos semíticos, diz ela, ainda formam uma representação de uma sílaba181, 

mas não é mais uma sílaba ouvida e sim uma sílaba virtual: “In this network the consonant was not 

a true consonant, contrasting with the vowel and forming a pair with it; rather, it represented an 

articulatory matrix, but without breath, which carne from elsewhere” (Herrenschmidt, 2000 p. 105). 

O ponto de aplicação é deslocado, portanto, para o sujeito que lê. E no ato da leitura de um texto em 

fenício, hebraico, aramaico ou ugarítico que damos voz, através do fluxo de ar que são as vogais, a 

cadeias de consoantes impronunciáveis, abstraídas da linguagem real. Powell (2009, p. 163 e ss.), 

igualmente, considera o “alfabeto” semítico não um alfabeto verdadeiro, mas uma forma mais 

abstrata de silabário182. Considerando as ideias comuns do poder mágico do sopro e sua relação com 

conceitos de vida e alma -  napistum, nefes, ruah, pneuma, spiritus, prana - , as consequências disso 

para as formas de misticismo que se desenvolveram desde então são claras.

A transição do alfabeto consonantal semítico para o dito alfabeto verdadeiro dos gregos 

envolve uma lógica na qual as consoantes e as vogais passam a ser vistas como figuras opostas. Na 

ausência de uma lógica silábica, os sinais gráficos se referem não mais a sons (que som faz, sem 

uma vogal que a acompanhe, uma oclusiva como p, t ou kl), mas a posições do aparelho fonador -  

se referem ao corpo do leitor e “evocam o discurso mudo, interior e privado” (ibid., p. 100). 

Finalmente o ponto de aplicação é o do sujeito que escreve. As consequências disso são imensas: a 

escrita agora procede “linearmente no tempo, assim como a fala” (ibid., p. 105) e ocorre uma 

dissociação entre a leitura e a compreensão (ibid., p. 101), i.e. pela primeira vez é possível aprender 

o alfabeto separadamente, sem saber a língua, e utilizá-lo para se ler coisas mesmo sem saber o que 

elas significam. Talvez não por acaso é com esse alfabeto verdadeiro grego e o seu descendente 

latino que observaremos o nascimento do fenômeno da leitura silenciosa. E famosa a citação de

181 Como se sabe e já  explicamos no capítulo 2, historicamente o alfabeto semítico (bem como o sistema egípcio) não 
registrava vogais, e mesmo a presença de matres lectiones (o uso das consoantes álef, iod e vav para representar 
vogais) é um desenvolvimento posterior, não atestado no sistema fenício. Sistemas para representação de vogais 
com diacríticos, chamados niqqud, surgem durante a idade média, mas o sistema que acabou sendo adotado, 
inclusive para vocalização dos textos bíblicos, foi o chamado de massorético por volta do ano 1000 d.C..

182 Ong (1982), no entanto, discorda. A discussão é polêmica ainda no mundo gramatológico.



Santo Agostinho de 384 d.C. na qual expressa seu maravilhamento diante de seu mestre, Santo 

Ambrósio, bispo de Milão, por ser capaz de correr os olhos sobre o texto e assimilar seu sentido 

“com o coração”, ainda que a voz e a língua se mantivessem em silêncio (Fischer, 2004, pp. 89-90). 

Isso nos mostra que, estranhamente para nós, acostumados à prática, a leitura silenciosa no 

Ocidente e no Oriente Próximo nunca foi comum e talvez até mesmo não fosse possível. Nos 

séculos que se seguiram, esse modo de leitura viria, porém, a se tornar regra, graças a reformas 

introduzidas no século IX que simplificaram o processo com a separação de letras maiúsculas e 

minúsculas, a invenção de sinais de pontuação e a adoção da prática do uso de um espaço em 

branco no papel para separação de palavras (ibid., pp. 160-2). Dados os aproximadamente 3000 

anos de existência do cuneiforme sem que um fenômeno semelhante emergisse de que temos 

notícia, parece razoável pressupor que a invenção do alfabeto se não foi condição estritamente 

necessária, ao menos facilitou imensamente esse desenvolvimento.

O que podemos tirar dessa comparação? Tanto Herrenschmidt quanto Flusser tratam da 

linearidade da escrita como um ponto importante de transformação da mentalidade ocidental, apesar 

de Herrenschmidt o fazer com um maior grau de nuance. Flusser também comenta como a escrita 

transforma a língua ao fazê-la se voltar sobre si e faz com que essa relação entre língua e escrita se 

transforme num tipo de luta: “O alfabeto não registra a língua falada, ele a anota, ele enaltece a 

língua e a informa a seu jeito, para organizá-la de acordo com suas regras. Dessa forma, o alfabeto 

regulariza e organiza aquilo que a língua quer dizer: o pensamento (...) Quem escreve obriga a 

língua falada a se submeter às regras da escrita” (Flusser, 2010, p. 47). Isso, para Herrenschmidt, é o 

que está por trás da destruição do mito, graças à separação entre a linguagem e os signos usados 

para escrevê-la. Ela ilustra isso recorrendo a um mito amazonense do povo caxinauá:

Reading the myths of ancient societies reveals that people have long thought that a thing is 
identical to its name and that it fell to humans to capture, grasp, go and seek, and 
sometimes see the name of the thing as the thing itself indicates, reveals, implies, or 
delivers it. The Cashinahua -  an Amazon people of Brazil living midstream on the rivers of 
the state of Acre -  have a myth of the flood and of the reinvention of life in which the 
cultural hero is a woman, Nete, who survives the flood and provides herself with children 
by crying into a gourd. Her too plentiful tears wear out her eyes, and Nete becomes 
Bwekon, “blind”; since she wishes to teach her children everything they must know to feed 
themselves, they place in her hands a few leaves from a plant, which she sniffs, feels, and 
names: “This is manioc.” Since she is blind, she no longer grasps anything of the outside 
world, but her body unites with the things she touches and smells, and in this fusion she 
produces the names of things, lending those things her human voice separate from all sight. 
If knowing the name is nothing more than knowing how to handle the object that bears that 
name, if “it is manioc” denotes an agricultural mode and a cooking recipe, yet knowing the 
name comes from Nete Bwekon’s ability to remove herself and to allow things to speak 
through her; and so language is indeed knowledge and know-how, but only if the human 
body vanishes. This myth, itself told, says that the names of things are not man-made: 
language is the condition of the myth, the myth of the myth.
(Herrenschmidt, 2000, p. 86)



Segundo Herrenschmidt, portanto, em concordância com Ong (1982), é um elemento crucial 

para a lógica mítica que nada seja arbitrário, que os nomes das coisas estejam intimamente 

integrados às coisas em si, como Nete e tudo aquilo que ela toca. A escrita destrói essa lógica no 

momento em que o método logogrâmico, que ainda aceita esse funcionamento “natural” e no qual a 

coisa e sua imagem permanecem enlaçadas, se torna fonético, quebrando os sons do fluxo contínuo 

da fala e da unidade do “valor absoluto dos nomes” em sílabas. A descoberta da sílaba como essa 

unidade mínima da linguagem como ela é percebida traz um movimento rumo à “apropriação da 

linguagem pelas pessoas”. Ela nos dá algo no que podemos nos agarrar para dominarmos a 

linguagem.

Um exemplo interessante desse domínio da linguagem poderia ser o que Deutscher chama 

de desenvolvimento de uma “tecnologia sintática” em línguas como o acadiano e o hitita 

(Deutscher, 2010, pp. 120-6)183, no sentido de que em ambos os casos observa-se em textos mais 

antigos uma ausência de subordinação sintática, conforme as frases são organizadas por uma lógica 

meramente temporal e não hierárquica. O fenômeno da complementação finita, que permite formas 

mais elaboradas de coordenação e é útil para transmitir proposições elaboradas de forma precisa e 

sem depender de contexto, como é necessário em situações jurídicas, surge, segundo Deutscher, em 

momentos em que essas sociedades se tornam mais complexas, e a presença continuada da escrita e 

do pensamento metalinguístico possibilitado pela escrita é sem dúvida um dos elementos que 

compõem essa complexidade.

Com isso tudo em mente, é difícil resistirmos à tentação de postular certas distinções no 

tocante a gêneros literários e suas relações com a emergência da escrita. A poesia, como uma 

produção ligada ao canto e à música, é identificada, pelo menos pelos poetas, onde quer que exista 

linguagem (Tezza, 2003, p. 59 e ss.). Já o romance é a forma literária que surge graças à escrita, em 

seu sentido mais amplo e à escrita tipográfica no sentido estrito, precisando necessariamente dessa 

invenção para existir (haja vista que não há técnicas mnemónicas que facilitem a memorização da 

prosa, ainda mais a prosa longa e complexa do romance bakhtiniano), e é possível identificar elos 

em suas origens, em parte, em outros gêneros como a prática biográfica e historiográfica184. De fato,

183 Deutscher também dedica um volume inteiro a análise das mudanças sintáticas do acadiano, apontando para a 
emergência de subordinação no paleobabilônico, da época de Hammurabi, ausente no acadiano antigo do período 
do rei Saigão (Deutscher, 2000).

184 No caso de um dos primeiros romances gregos, Quéreas e Calírroe, por exemplo, as suas técnicas empregadas para 
conquistar a boa vontade do leitor, a fim de que leve a sério a obra como um acontecimento real, foram 
notavelmente emprestadas de Xenofonte em sua Ciropédia, que é igualmente uma obra ficcional, em sua maior 
parte, ainda que apresentada como se fosse biográfica. Para Holzberg, essa prática se toma comum ao longo de todo 
um período de 500 anos após a morte de Alexandre, durante os quais o “autor de prosa de ficção veste a máscara do 
historiador” (Holzberg, 1996, p. 26; Holzberg, 1995, p. 41). O’Sullivan problematiza um pouco essa postura, 
reconhecendo os elementos historiográficos, mas postulando um esquema mais complexo, segundo o qual “um 
enredo primitivo”, derivado de uma tradição oral de narrativas amorosas, se arma com um aspecto historiográfico e 
acessórios intertextuais em prol de uma “aceitabilidade literária” (O’Sullivan, 2014, p. 52). Bakhtin também fala do



como notamos, há uma correlação entre os elementos que Deutscher aponta que transformam a 

linguagem tribal, destruindo certas formas de complexidade gramatical, e conceitos bakhtinianos 

criados para dar conta do romance.

O senso comum tende a chamar de “prosaico” tudo que diga respeito às particularidades 

menos nobres da vida humana (preocupações mesquinhas, o comércio, funções fisiológicas), 

enquanto “poético” é reservado a tudo de grandioso e cósmico (o pôr do sol e a luz da lua, o oceano, 

a descoberta do verdadeiro amor, etc). Os poemas mais antigos de que temos registro relatam mitos, 

enquanto o surgimento das formas mais sofisticadas de prosa vai nos oferecer relatos pessoais como 

os que formam o começo da historiografia grega ou as crônicas nacionais israelitas. De fato, o 

surgimento de uma sensibilidade prosaica que culmina nos primeiros romances é uma tendência 

possibilitada pela escrita, mas não devemos tratar a ideia da destruição do mito como um divisor de 

águas radical. Muito da literatura antiga, mesmo após a invenção da escrita e do alfabeto, 

permanece ancorado no mito e, como vimos no começo do capítulo, o essencialismo mítico da 

relação entre a linguagem e as coisas sobrevive mesmo numa época de circulação de textos como o 

livro dos Jubileus. No entanto, por mais gradual que tenha sido o processo, ele culminou de fato, na 

cultura ocidental, na perda da capacidade do pensamento mítico, que não sobrevive senão de forma 

muito fragmentada. O modo mecanizado e científico de ver o mundo de que tratamos anteriormente 

é também uma consequência da escrita.

Voltemos a Flusser agora. Podemos, assim, enxergar alguma validade quando ele diz:

...os inventores do alfabeto viram, nos criadores de imagens e nos mitólogos, inimigos, e 
não distinguiram, com razão, uns dos outros. A criação e adoração de imagens (magia), 
tanto quanto o sussurro escuro e circular (o mito), são os dois lados da mesma moeda. O 
motivo por trás da invenção do alfabeto foi superar a consciência mágico-mítica (pré- 
histórica) e garantir espaço para uma nova (histórica) consciência”
(Flusser, 2010, p. 48).

Porém, novamente ele é (esperamos) mais metafórico do que literal, -  se os inventores do 

alfabeto semítico, seja lá quem eles tenham sido185 viam de fato os criadores de imagens como 

inimigos e estavam conscientes do que estavam fazendo é uma declaração ousada demais para ser 

levada a sério -  mas a relação entre escrita e história nos parece bem traçada já a essa altura, bem 

como a ideia da linearidade da escrita e suas tendências iconoclásticas. Também a relação entre

romance grego, mas identifica o espírito romanesco mais propriamente nas obras de Sófron, na “literatura de 
memórias” de íon e Crítias, na poesia bucólica e satírica, nas fábulas, sátiras menipeias e diálogos (como os de 
Platão e Luciano) (Bakhtin, 1981, pp. 21-2). Por fim, não podemos esquecer da literatura israelita, na qual os livros 
de teor mais ficcional, como Ester, um livro por vezes descrito como ficção histórica, ou Jonas, são posteriores às 
narrativas históricas nacionais e representam, portanto, um outro gênero, com alguns autores inclusive propondo a 
ideia de que Jonas seria um livro satírico (Murphy, 1981, p. 155; Reed, 1993 p. 62).

185 Como indica Powell (2009, p. 181), essa questão ainda não foi bem esclarecida. A atribuição de autoria aos 
trabalhadores levantinos em Serabit, sob comando egípcio, que teriam supostamente derivado as letras aplicando 
uma lógica acrofônica semítica aos hieróglifos, é tudo menos inequívoca.



mito e magia fica sugerida sem muito esforço. Flusser comete um erro terrível, no entanto, ao 

considerar a escrita como sendo naturalmente antimágica:

O estilete usado para escrever volta-se contra as imagens que nós fizemos d o e a  partir do 
mundo objetivo. Ele volta-se contra qualquer zona do imaginário, do mágico e do ritual, 
que colocamos diante do mundo objetivo. Ele dilacera nossas representações do mundo 
para organizá-las de forma esfarrapada em linhas ordenadas, em conceitos que podem ser 
contados, narrados e criticados. O mito da criação do homem mostra o engajamento 
antimágico de todo escrever. Por isso, qualquer escrita é terrível por natureza: ela nos 
destitui das representações por imagens anteriores à escrita, ela nos arranca do universo das 
imagens que, em nossa consciência anterior à escrita, deu sentido ao mundo e a nós.
(ibid., p. 29)

A lógica de Flusser é razoável até certo ponto. Como Herrenschmidt, ele está interessado na 

transição do ideograma e do logograma para o alfabeto, da imagem mimética para a sequência de 

sinais mutilados nos quais muito pouco das referências pictográficas originais sobrevive -  como os 

chifres do álef proto-sinaítico se transformam num triângulo aberto e riscado no alfabeto fenício e 

daí no alfa grego e na nossa letra “A”. Diferente de Herrenschmidt, porém, ele não procura essas 

distinções nas particularidades das formas de escrita em si, mas nas especulações sobre a possível 

motivação dos primeiros a conceber e adotar o alfabeto. Sua conclusão deriva não de uma 

observação do antimágico no mundo real, mas da consequência lógica da distinção que ele mesmo 

traça entre mito e história. Se a história possibilita a ação, o que o mito possibilita é a magia, que é 

negada nessa transformação da consciência. Podemos reconstruir seu pensamento se nos 

orientarmos por noções egípcias de magia: se, como comenta Keegan (2004, p. 118), no antigo

Egito era impossível dissociar heka, a palavra que significa “magia”, da deusa Heka, com suas

representações iconográficas das quais os hieróglifos eram um tipo de continuação, em algum grau 

é compreensível que a mutilação dos hieróglifos de Serabit que, segundo uma das versões da 

origem do alfabeto, teria formado o possível primeiro alfabeto semítico, possa ser vista como um 

gesto iconoclasta. Mas isso nada mais seria do que uma especulação selvagem.

Se a ideia de que a aura benjaminiana, ela própria um conceito mágico, sobrevive na escrita 

-  seja em grafites, assinaturas ou na redação de um Sefer Torah -  não é o suficiente para convencer 

de que, não, o alfabeto não é antimágico, então alguns exemplos deverão deixar as coisas mais 

claras. Na seção seguinte veremos o quanto Flusser se engana ao considerar a escrita, pelo menos 

em seu momento anterior ao advento da imprensa, como antimágica. Algumas distinções 

importantes dadas até então de barato, como a que há entre mito-poesia-magia e história-prosa- 

burocracia, serão dissolvidas também nesse processo -  a fim de ressaltarmos o quanto tais 

distinções são modernas e derivadas do fenômeno observado da percepção de impotência da 

linguagem, que, como queremos argumentar, é concomitante com a ideia da perda da permanência.



3. Feiticeiros e burocratas

Começaremos a nossa análise dos exemplos mágicos da escrita com um caso que é curioso 

justamente porque é uma demonstração de um tipo de escrita mágica após o processo de 

desencantamento da linguagem -  logo, como tal, representa um caso limítrofe, reflexivo dessa 

mentalidade. Voltaremos agora às noções do ocultista inglês Austin Osman Spare, que já 

comentamos no capítulo anterior, ao tratarmos de seu pensamento sobre a linguagem. Como dito, 

Spare foi influenciado por noções da disciplina, então nascente, da psicanálise, pelo viés indireto de 

seu contato com a arte dos surrealistas pela qual tinha interesse. Ainda que tivesse uma postura 

crítica em relação a Freud, Jung e à psicologia como um todo, em seu interesse pela exploração do 

inconsciente, Spare parece adotar um punhado de ideias clássicas do pensamento freudiano como a 

noção de recalque e a divisão tripartida da psiquê humana. Algumas de suas opiniões mais fortes 

sobre o estado da linguagem afirmam que as palavras “perderam seu poder puro” e que a nossa 

“linguagem comum é inútil para a comunhão mística”. Veremos no começo desta seção, pois, como 

ele colocou essas ideias em prática magicamente.

A prática de que trataremos agora se chama sigilação (sigilization), termo que se refere à 

composição e utilização mágica de sigilos (sigils) que contêm formulações de desejos pessoais. 

Essa forma de sigilação tem origem na obra de Spare, apesar de que a palavra “sigilo” é polissêmica 

e também pode se referir a um outro tipo de figura mais antiga (do latim, sigillum, “selo”), símbolos 

mágicos presentes em grimórios como o Picatrix, o Sefer Raziel HaMalakh, a Clavícula de 

Salomão, os Três Livros de Filosofia Oculta de Agrippa, entre outros. Nesse uso mais antigo do 

termo, ele se refere a certos símbolos que funcionam como um equivalente à assinatura e ao número 

de telefone de um dado ser espiritual, como anjos ou demônios, e são utilizados ritualmente para 

evocá-los. E bom avisarmos desde já que não é esse o sentido em que Spare e seus seguidores 

utilizam a palavra, ainda que com frequência um sigilo à moda de Spare e o sigilo de um espírito 

não sejam distinguíveis à primeira vista, e ainda que muitos ocultistas contemporâneos sejam 

adeptos de ambas as práticas. O legado de Spare foi continuado por seu amigo, o ocultista de raízes 

thelêmicas Kenneth Grant, responsável pela edição e reedição de alguns de seus livros, e suas 

práticas acabaram sendo popularizadas por autores subsequentes, como Peter J. Carroll e Ray 

Sherwin, que idealizaram uma linha chamada de Magia do Caos (Chaos Magick). O conceito da 

sigilação, porém, não ficou restrito a essa única corrente e foi absorvido, inclusive, por praticantes 

de Wicca e adeptos do pensamento New Age, e há diversos sites online, não necessariamente



ligados a práticas mais “pesadas” de ocultismo, que ensinam abertamente o leitor leigo, não 

iniciado, a fazer seus próprios sigilos.

Nós nos basearemos aqui nas instruções de autores da área como Peter Carroll (1987) e 

Ralph Tegtmeier (2012) que se inspiraram em Spare, desenvolveram sua técnica até ela assumir 

uma forma coesa e didática e a divulgaram. Assim, de forma resumida, poderíamos descrever a 

sigilação, passo a passo, da seguinte maneira: primeiro, o praticante formula o que é chamado de 

“declaração de intenção”, a frase que lhe serve de ponto de partida, em que consiste o seu desejo. A 

declaração precisa ser clara e específica, e há algumas regras que é preciso seguir, como, por 

exemplo, formular a declaração no presente ou pretérito (“eu tenho um emprego”, em vez de “eu 

terei um emprego”) e jamais formular frases negativas (“eu não sou desempregado”). Essa 

declaração é feita não oralmente, mas por escrito. Depois as letras repetidas são retiradas, por vezes 

junto com as vogais, de modo a obter apenas uma sequência de letras. No caso do desejo “eu tenho 

um emprego”, que tomamos como exemplo, o resultado seria a sequência de consoantes 

TNHMPRG. O último passo para a composição do sigilo, enfim, é transformar esse apanhado de 

letras num símbolo, a ser desenhado num pedaço de papel. Não há muitas regras para a construção 

desse símbolo, apenas que ele deve conter as letras da declaração de intenção e não pode ser icônico 

da coisa desejada. Tal símbolo, enfim, é o que chamamos de sigilo e codifica, tal qual um 

logograma de um sistema de escrita privado, toda a frase da declaração de intenção. O ato de 

transformar a frase que expressa o desejo nesse símbolo é o que liga as duas coisas mentalmente, e 

a próxima etapa é “implantar no inconsciente” esse desejo codificado. Spare concebeu a sigilação 

tendo em mente a noção de inconsciente e recalque de Freud, porém partindo de uma perspectiva 

diversa da clínica e considerando as possibilidades de se utilizar ativamente o mecanismo de 

recalque para implantar um desejo no subconsciente.

Para isso, segundo Spare, é preciso observar o sigilo, sem pensar em sua intenção subjacente 

(na verdade, sem pensar ativamente em nada, pois o pensamento racional estraga o processo), 

entrando numa forma de transe que os praticantes de Magia do Caos chamaram de “gnose”. Há 

várias formas de entrar em “gnose”: Spare fala na “postura de morte” (death posture), que ele 

mesmo elaborou, uma posição que induz esse transe através da dor e cansaço muscular, mas há 

outros métodos, segundo os autores posteriores, como hiperventilação, sexo e masturbação, 

emoções fortes, etc. Uma vez observado o sigilo em estado de gnose, ele é “implantado” no 

“inconsciente” e então destruído (a forma mais comum é queimando o papel na chama de uma vela) 

e precisa ser esquecido (tanto o desenho quanto a intenção por trás) para surtir o efeito desejado. Há 

variações e outras possibilidades, incluindo sigilos que são implantados ao serem vistos 

distraidamente, sigilos auditivos (transformados em mantras), sigilos construídos com métodos



distintos como desenho automático à moda surrealista, etc. Mas esta forma aqui descrita é a mais 

básica e ensinada a principiantes.

Enquanto o desejo implantado for meramente psicológico -  “eu sou autoconfiante” ou coisa 

parecida -  ainda estamos no território da psicologia popular, beirando a autoajuda, por mais que de 

uma natureza heterodoxa. Não é um exercício muito mais absurdo do que fazer listas para se 

organizar, escrever cartas para si mesmo ou para outras pessoas, que você não vai mandar, ou fazer 

a chamada “pose de super-herói” para melhorar a autoestima. O ponto em que Spare se desvia da 

psicologia desencantada e entra no território do ocultismo é ao pressupor algum tipo de conexão 

direta entre o inconsciente e a realidade186, de modo que um desejo implantado possa se concretizar, 

mesmo que o desejo em questão não diga respeito apenas a uma mudança na personalidade do 

próprio praticante.

O que chama a atenção nesse método a princípio é o quanto ele é complexo e exige várias 

precauções para que o objetivo seja alcançado. Não basta simplesmente escrever o desejo, ele 

precisa contornar a autossabotagem da mente racional, -  o que os autores da Magia do Caos 

chamam de “censor psíquico”, como se fosse um tipo de goleiro que pega as intenções e evita que o 

ato mágico funcione -  ele necessita ser codificado e esquecido. Por um lado, ele poderia ser visto 

como uma confirmação das suspeitas de Flusser -  se a escrita é antimágica porque transforma 

imagens míticas em riscos mutilados, faz sentido imaginar que o caminho oposto, de transformar 

conjuntos de letras de volta em imagens, seja o caminho para a retomada da magia e reverter a 

consciência histórica em consciência mítica.

Há dois problemas, no entanto, em presumirmos isso. O primeiro é histórico: tanto Spare

quanto Flusser (e nós!) nasceram e viveram numa época posterior à consolidação do principal

186 Essa conexão, porém, já  está bem estabelecida na tradição esotérica ocidental: Robert Fludd (1574-1637), por 
exemplo, como comenta Josten (1964), teria pressuposto um conceito parecido com o de subconsciente ao escrever 
sobre a arte divinatória da geomancia. A geomancia é um método de adivinhação de origem medieval que consiste 
em produzir aleatoriamente 16 linhas de marcas feitas na terra (daí o nome, geo + manteia, “adivinhação pela 
terra”, uma tradução frouxa do termo árabe aplicado originalmente onde a prática surgiu). O geomante entra num 
tipo de transe parcial para traçar essas marcas na terra, ou no papel, que depois são contadas para gerar figuras que 
originam um mapa em resposta a uma dada pergunta, que é interpretado pelo geomante atrás de sinais positivos e 
negativos. Pelo bem da brevidade, não é relevante glosarmos aqui o seu funcionamento exato, mas convém 
comentar como, para Fludd, a mens humana tem uma relação direta com a mens divina. Isto quer dizer que, ao 
entrar em transe, permitindo que a mens humana não seja obscurecida pela razão, o geomante pode entrar em 
contato direto com a revelação divina -  onisciente, portanto -  para que ela responda à pergunta do consulente. O 
mecanismo da sigilação, proposto por Spare, é semelhante, mas inverte o vetor: nela não há o humano recebendo 
informação do mais-que-humano, mas enviando, para que o mais-que-humano se encarregue de realizar o desejo 
codificado. Há, é claro, diferenças de terminologia, dado o fato de que Fludd nasceu muito antes de Freud, e as 
noções de Spare de como o sigilo funciona são um pouco mais abstrusas, mas os princípios, especialmente no 
tocante ao trabalho de precisar contornar a mente racional (o transe) para que o trabalho tenha sucesso, são 
próximos. Essa aproximação deve ser compreendida como um fenômeno moderno e estritamente ocidental, no 
entanto. Para Shete, ao tratar do estado de gnose, samádhi ou satori dos poetas místicos que ela estuda, a 
experiência mística é uma ampliação da consciência normal; sua confusão com o inconsciente ou subconsciente da 
psicologia deriva da falta de uma terminologia adequada no mundo ocidental para tratar da diferença entre as duas 
coisas (Shete, 2008 pp. 161-2).



fenômeno de que esta tese trata. Logo, se para Spare a linguagem comum como um todo se tomou 

inútil para qualquer propósito mais elevado, a escrita como uma das formas de uso da linguagem 

também não vai se sair muito melhor. De fato, poderíamos pressupor que a ideia de Flusser de que a 

escrita é antimágica segue por linhas parecidas e tem a mesma origem. O segundo problema é a 

definição de imagem. Letras são imagens, mas não são imagens icônicas, e não mais as 

reconhecemos como representantes de coisas do mundo. O que Flusser entende por imagem é a 

representação mimética, o ícone, o ídolo, afinal “a criação e adoração de imagens (magia), tanto 

quanto o sussurro escuro e circular (o mito), são os dois lados da mesma moeda”. Os caminhos pelo 

qual Flusser segue são marcadamente judaicos -  “Não farás para ti imagem de escultura (.. ,)Não te 

encurvarás a elas nem as servirás” (Ex. 20: 4, 5) -  na medida em que considera a consciência 

histórica superior à mítica. Ele não fala em transformação da consciência apenas, mas em “libertar 

a consciência do pensamento mágico vinculado a imagens” (Flusser, 2010, p. 48, grifos meus). 

Logo podemos compreender que essas imagens não são abstratas, mas figurativas. Nesse sentido, o 

sigilo não pode ser pensado como um retorno à imagem, portanto, porque suas formas abstratas são 

ao mesmo tempo uma mutilação do alfabeto e uma recusa à iconografia. O sigilo bem composto 

não deve remeter à intenção por trás dele.

Na verdade (e este é o segundo problema em assumirmos o argumento flusseriano aqui), os 

sigilos para Spare são um caminho para ainda uma outra instância de repetição do processo 

alfabético: a composição de um alfabeto do desejo (alphabet o f desire), por vezes também chamado 

em Spare de alfabeto mágico ou alfabeto sagrado, um conceito que encontramos nos escritos do 

próprio Spare e que é desenvolvido por seus seguidores. Suponhamos que alguém seja adepto à 

prática de fazer sigilos e os faça com frequência. Essa pessoa há de notar que certas subdivisões de 

seus desejos, tal como expressos linguisticamente, se repetem: ter um emprego, ter dinheiro, ter um 

apartamento novo, sucesso profissional, sucesso na vida amorosa, evitar trânsito, evitar perigos, etc. 

Nesse caso, por que não condensar esses segmentos que se repetem (ter, sucesso, evitar) em partes 

de sigilos, de modo que um sigilo para um tal desejo passe a ser não mais um símbolo criado do 

zero mas uma combinação suprassegmental de partes de sigilos já prontos? O processo, segundo 

Spare e seus seguidores, confere mais força aos sigilos já prontos e repetidamente disparados, pela 

força do hábito. Esse corpus de segmentos de sigilos é o que chamamos de um alfabeto do desejo. 

Em termos flusserianos, a mutilação do alfabeto (que é já a mutilação de ícones) que forma um 

novo alfabeto é, portanto, não um retorno à imagem mítica, mas a intensificação, pela reiteração, 

do gesto iconoclástico.

Considerando outras práticas mágicas que existem, a técnica da sigilação de Spare é bastante 

simples, ainda que a lógica por trás dela possa ser complexa, e os escritos de Spare, tortuosos e



obscuros. A complexidade se encontra em seu pensamento já no fato de ele considerar inútil a 

linguagem comum (que não é redimida, para ele, pela pompa e circunstância da magia cerimonial) e 

precisar procurar uma solução para dar conta do dilema que é encontrar meios para recuperar essas 

capacidades da linguagem, haja vista que só através da linguagem é possível expressar seus desejos. 

Outras tradições mágicas lidam com isso de formas mais simples. O Hoodoo, de que já falamos 

anteriormente, também utiliza a expressão de desejos por escrito, mas sua solução não envolve 

teorias sobre inconsciente e perda de poder da linguagem -  pelo contrário, os seus “papéis de 

petição” (petition papers) ou papéis de nome (name papers), mais do que os sigilos, afirmam a 

força da linguagem e contrariam diretamente as noções de Flusser (Yronwode, 2002).

Papéis de petição são pequenos pedaços de papel pardo que podem ser utilizados num 

trabalho de Hoodoo. Um conjureman ou rootworker tipicamente rasga ou corta esses papéis, 

escreve seu desejo neles, pinga algumas gotas do óleo apropriado e os inclui num pequeno ritual -  

podem-se acender velas, recitar salmos, manipular um boneco, colocar o papel dentro de um mojo, 

etc. As petições podem simplesmente descrever o que o praticante quer que aconteça ou, se o ritual 

tiver um alvo, o nome da pessoa é escrito um certo número de vezes e o nome do desejo por cima 

cruzado, ou ainda o nome da pessoa pode ser escrito de trás para frente; podem-se também incluir 

símbolos ligados ao desejo, usar cores simbólicas e outros artifícios gráficos como tamanhos de 

letra, distinções entre maiúsculas e minúsculas etc. O processo é razoavelmente elaborado, pois 

segue um conjunto de regras específico, ainda que sejam regras muito distintas das que regem a 

sigilação. Esse contraste, porém, é significativo, porque realça a distinção dos meios sociais nos 

quais as diferentes práticas emergem.

Spare está inserido numa tradição de ocultismo e esoterismo tipicamente ocidental: há uma 

preocupação não apenas com a práxis mágica, mas também com teorias. Não é necessário apenas 

que haja um sistema subjacente para dar suporte aos rituais, esse sistema precisa ser constantemente 

questionado e posto à prova, o que gera inovações e correções (às vezes correções errôneas, 

inclusive), que é o que alimenta a tradição ocidental. Todo o processo também não se baseia na 

tradição oral, mas é mediado pela escrita: grimórios e compilações de rituais são editados, 

reeditados, comentados e corrigidos, ordens são fundadas, prosperam e se fragmentam em outras 

ordens, e novos nomes, como Lévi, Crowley ou Spare, estabelecem sua reputação publicando 

livros. Esses indivíduos que vivem o ocultismo são figuras de classe média ou média-alta e dispõem 

de boa educação, dinheiro e tempo livre não só para os rituais em si, mas para o estudo e as 

atividades sociais.



Em contraste, o Hoodoo é (ou foi) uma atividade marginalizada187. Suas origens não são os 

espaços intelectuais da França e da Inglaterra altamente urbanizadas, mas o meio rural do 

Mississipi, e seus praticantes, negros, escravos, ex-escravos e seus descendentes. Grimórios de 

magia cerimonial recomendam por vezes acessórios luxuosos, como anéis de prata ou ouro188, 

enquanto os papéis de petição do Hoodoo são tradicionalmente de papel pardo, porque era o tipo de 

papel que eles tinham à mão. Ainda que hoje tenhamos livros que ensinem as práticas do Hoodoo e 

o próprio Hoodoo tenha sido incorporado ao mundo mais amplo do ocultismo, seu conhecimento 

era transmitido pela oralidade. A percepção do sucesso das práticas garantia a sua sobrevivência, e a 

circulação em livros, a mídia dos seus opressores, seria na verdade contraproducente, além de 

possível objeto de escárnio. Em oposição ao que se via nas sociedades mesopotâmicas, portanto, 

aqui passa a ser a oralidade que guarda os segredos189 e não a escrita. A necessidade de técnicas 

eficazes é maior do que a necessidade de se chegar a um consenso teórico, por exemplo, sobre a 

existência real de espíritos. Não por acaso o Hoodoo, firmemente inserido na vida cotidiana das 

comunidades em que era praticado, não tem os mesmos pudores que a magia cerimonial de evitar 

“magia baixa”, como a “amarração” amorosa, a magia para dar sorte no jogo e a magia agressiva. 

Seus praticantes são não a figura liminar do Magus de que fala Ziegler (2012), perdido entre o seu 

exibicionismo e suas doutrinas herméticas, visando ao mesmo tempo rejeitar e educar os ignorantes 

não iluminados acima dos quais se vê, mas membros ativos da comunidade, que fornecem o auxílio 

mágico-espiritual de que ela necessita e garantem o seu lugar como profissionais. Hoje, deslocado 

das condições na qual surgiu e incorporado ao mundo mais amplo do esoterismo, o Hoodoo 

continua bastante popular (certamente mais do que a magia cerimonial), a ponto de existirem lojas 

especializadas em óleos, pós e ervas para o público mais amplo. Nesse sentido, ele acompanha o 

que diz Shaked, Ford e Bhayro (2013, p. 2) sobre as principais funções da magia no mundo antigo, 

em oposição às discussões mais ligadas à religião: “Magic is typically concerned with the more 

intimate and immediate concerns of the individual, and reflects minor frictions within society. It 

addresses the worries of the individual concerning problems of health, the assault of malevolent 

powers, or a lack of control over one’s destiny, rather than the big religious issues”.

187 Uso o verbo no passado, por dois motivos: 1) apesar de a magia no geral ser uma prática marginalizada na 
contemporaneidade, o ocultismo ocidental tem se interessado pelo Hoodoo e outras práticas de origem africana nos 
últimos anos; 2) essa forma de Hoodoo praticada hoje, que pode ser aprendida por livros e que conta com o apoio 
de material produzido em larga escala, como óleos e pós, no tocante às relações sociais estabelecidas, é diferente de 
como era praticado no contexto em que emerge.

188 O exemplo mais infame da tradição solomônica é a prescrição do uso de um cinto depele de leão.
189 É claro, porém, que no caso de grupos mágicos altamente organizados, formando Ordens de inspiração maçónica, a 

transmissão de segredos mantidos apenas pelos membros nos postos mais altos da hierarquia também tende a ser 
pela oralidade.



Essa tendência do Hoodoo de não evitar os aspectos mais “sujos”, banais e prosaicos da vida 

certamente há de ter contribuído para a sua popularidade. E também é um modelo que nos fornece 

um ponto útil para comparação com o passado. Se pensarmos numa prática como a das chamadas 

tabuinhas de maldição da antiguidade, os papéis de petição nos oferecem mais pontos de 

aproximação do que o sigilo -  o que reforça o nosso argumento da situação especial das condições 

modernas em que a sigilação surge.

A tabuinha de maldição, do latim tabella defixionis, ou katadesmoi, em grego, costumava ser 

isso mesmo que o nome diz: pequenas tabuletas de chumbo ou outros materiais (cerâmica, papiro, 

pedras, etc.) nas quais era inscrita o que poderíamos chamar também de uma declaração de 

intenção, geralmente visando submeter outras pessoas à vontade do indivíduo que escreve a 

tabuinha ou que (como deveria ser mais provável) paga para que ela seja confeccionada (Gager, 

1992, pp. 3-5). A tabuinha então era depositada em algum lugar específico, com frequência lançada 

num poço ou outra fonte de água subterrânea ou enterrada (ibid., p. 18). Copenhaver, ao comentar 

um trecho de um estádio em Olímpia chamado Taraxippos (“Assusta-Cavalo”), também aponta para 

a prática de se enterrar tabuinhas de maldição em pistas de corrida de cavalos, visando assustar os 

cavalos concorrentes, o que ele relaciona aos mitos de Anfíon e Pélops. Diz o autor:

At other sites where horses used to race, archaeologists have found strips or sheets of metal 
inscribed with curses, like this one buried in ancient Beirut: “Oreobarzagra, Akrammachari, 
Phnoukentabaoth, Obarabau, you holy angels, ambush and restrain,... attack, bind, overtum, 
cut up, chop into pieces the horses and the charioteers” -  not ali of them, just the teams that 
had to lose so another could win and bets could be collected. Did Amphion advise Pelops to 
bury such a curse tablet (katadesmos) at Olympia, making him the patron saint of everyone 
who ever tried to fix a race?
(Copenhaver, 2015,p.4)

Gager compila uma série de descrições e textos de tabuinhas recuperados por arqueólogos 

desde o século XX, -  o fenômeno era tão popular em todo o mundo do Mediterrâneo que ele 

contabiliza mais de 1.500 espécimes sobreviventes, à época da publicação de seu livro -  mas este 

exemplo de Copenhaver é ideal para citarmos aqui pela sobrevivência, pelo menos, da parte 

principal da frase: há a invocação das entidades, com uma sequência de nomes que sabemos que são 

de “anjos santos” por conta da glosa, seguida da ordem para que ataquem os cavalos e cocheiros. 

Vencida a barreira do idioma e dos possíveis problemas de transcrição e preservação da tabuleta, a 

linguagem é claríssima. Em alguns casos, como aponta Gager, sobretudo nos exemplos posteriores 

(ibid., p. 7), há elementos como adornos na forma de imagens astrológicas, humanas e animais, bem 

como algumas voces magicae. Mas esses elementos são, em alguma medida adicionais, supérfluos, 

visto que nos exemplos mais antigos, na Sicília e Ática dos séculos V/IV a.C., há apenas o nome do 

alvo, sem mesmo um verbo ou invocação de deuses e espíritos (ibid., p. 5) -  talvez porque, segundo



uma outra forma de enxergar a teoria por trás do funcionamento da tabuinha, seria possível que as 

tabuinhas fossem endereçadas não a deuses ou anjos, mas a espíritos ctônicos, hipótese que é 

reforçada pelo local de depósito, geralmente subterrâneo, dessas tabuinhas. Seria um sistema mais 

ou menos análogo a deixar o nome, endereço e telefone de alguém numa porta de banheiro público.

outro tipo de maldição, também do mundo grego, é elencado por Keegan, muito 

noção de maldição que acabou penetrando a cultura pop do século XX, em que a 

declara explícita e programaticamente (“se x; logo y”) e afeta um artefato “proibido”:

At first sight, the following example of a retrograde verse graffito -  found in an archaic 
cremation grave at Ischia (ancient Pithekoussai) and dated to between 735 and 720 BCE -  
contains magical elements of the Egyptian love poetry we considered earlier. Written in the 
early Euboean form of the western Greek alphabet, the text reads:

G6.13 “I am Nestor’s cup, good to drink from. Whoever drinks this cup empty, at 
once desire for beautiful-crowned Aphrodite [= sexual intercourse] will seize him.”

It is very likely that the first line of this graffito alludes to the laige drinking cup 
described in Homer’s Iliad that belongs to the legendary king of Pylos, Nestor, who may 
have been a namesake of the cup’s owner. The two hexameters which follow, however, 
draw their vocabulary (poterion, “cup”; tode, “this”) and composition (metrical verse) from 
the language of Greek magical practice. In particular, the inscription mimics the form of a 
conditional “curse” : something done (in this instance, imbibing wine from the kotyle or 
drinking cup on which the text was inscribed) would precipitate a magical response (here, 
sexual desire). An aphrodisiac effeect may not appear especially maleficent. Early Greek 
thought, however, regarded the seizure of mind and body with uncontrollable erotic feelings 
as undesirable 
(Keegan, 2014, p. 125)

A relação entre escrita e magia é mais uma vez evidente aqui -  a presença de algum tipo de 

marca, física e visível ou não, parece ser um lugar-comum típico de itens malditos. Como deixa 

claro Keegan, citando outros exemplos semelhantes, isso atesta para a presença da magia no mundo 

grego antigo desde o começo de sua era histórica e da chegada do alfabeto. O autor também nos dá 

mais alguns exemplos interessantes de inscrições mágicas na antiguidade. Ao comentar dois dos 

feitiços (números 261 e 648) contidos na coletânea chamada de Textos dos Sarcófagos encontrados 

nos aparatos funerários do Egito do Primeiro Período Intermediário, ele explica assim o seu 

mecanismo de funcionamento segundo o pensamento mágico egípcio:

The snippets from Spells 261 and 648 demonstrate that the Egyptian view of magic is 
linked to verbal utterance. For a person -  king, priest, worker -  living in pharaonic Egypt, 
magic resided in the word itself. Integral to the created order of things, this equivalence of 
magic and the spoken word lies at the heart of Egyptian magical practice. “Doing” magic, 
therefore, relied first and foremost on words and the power inherent in speech. Words -  
special words, based on a vocabulary, grammar and syntax which successive generations of 
magical practitioners developed into a substantial repertoire of spells -  penetrated the ka 
(“vital essence”) of any element in creation (divine, human, natural) and invested it with 
power. Importantly, unlike modem definitions of “magic” which require a supernatural 
component, magical activity in ancient Egypt was very much a part of the natural order. 
Moreover, the fact that references to heka -  god and concept -  can be found across two 
millennia in the official literary record distinguishes magic as an authentic category of 
Egyptian thought and its practice as a legitimate part of daily life.
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The intrinsic association of magic and word is expressed clearly in the epithets 
assigned to Thoth, the god of writing (Figure 6.2), and therefore the deity who presided 
over the composition and inscription of official and non-official texts: “Lord of 
hieroglyphs”, “great of magic”, “wise of magic”, “who first fashioned signs and wrote 
magic”. A fascinating declaration of the connection between speech, ritual and material 
components -  the three essential elements of practical Egyptian magic -  is preserved in a 
text which, when inscribed on everyday objects, was used as a talisman by the Egyptians:

“I have spoken by means of your spell, I have recited by means of your magic, I 
have spoken by means of your statement, I have made spells by means of your spells, I 
have enchanted by means of your words which you created by means of this magic which is 
in your mouth.”
(Keegan, 2014, pp. 118-9)

Ou seja, para os egípcios a palavra pronunciada tinha poder -  o que não há de ser 

exatamente uma surpresa, hajavista que, como nosso olhar sobre a questão do tabu deve ter deixado 

claro já, essa visão é mais a regra do que exceção -  e a palavra escrita é um desdobramento da 

palavra pronunciada. Não por acaso era Thoth, deus da escrita, também um dos principais deuses da 

magia, mais tarde identificado com o Hermes grego na concepção da figura de Hermes Trismegisto. 

A aplicação prática desse conceito, portanto, é a criação de amuletos e talismãs, como o que Keegan 

cita. Esses artefatos poderiam ser carregados com a pessoa, colocados em alguma parte da casa (era 

comum inscrever fórmulas mágicas em estátuas, inclusive) ou enterrados, como as tabuinhas de 

maldição. E difícil precisar exatamente se havia diferenças funcionais entre as formas de uso dos 

talismãs, mas a lógica de se enterrar itens mágicos protetores é longeva, como demonstra a 

existência das tigelas de encantamento (incantation bowls), que perdura até o século 8 d.C. no 

mundojudaico-mesopotâmico.

Tigelas de encantamento são um tipo específico de amuletos mágico-religiosos que surge no 

período sassânida entre osjudeus da Babilônia e do Irã. Como o nome sugere, eram tigelas feitas de 

argila e enterradas sob a casa, nas quais feitiços em aramaico eram inscritos, com frequência 

seguindo uma fórmula em que YHWH e seus anjos eram invocados para cura e/ou proteção, e 

demônios e outros espíritos malignos eram abjurados em seu nome -  desenhos de figuras 

demoníacas sendo acorrentadas e punidas com frequência também eram representados nessas 

tigelas (Shaked, Ford & Bhayro, 2013, pp. 1-9). Apesar de permanecerem misteriosas as diferenças 

categóricas entre os tipos de uso de amuletos, é perfeitamente compreensível que um amuleto como 

uma tigela seja enterrado no espaço no qual visa agir, seja como cura ou proteção -  assim como era 

comum enterrar tabuinhas de maldição nos caminhos de corrida de cavalo. Como a diferença entre 

uma faca de caça e um bisturi, os propósitos são distintos, mas o mecanismo é semelhante. Em 

todos os casos é importante notar a importância do elemento verbal por escrito. Não se trata de itens 

lisos e encantados meramente pela voz, mas marcados.



Amuletos no geral são um componente de destaque nas práticas mágicas. E provável que 

menção a amuletos faça as pessoas pensarem em algum tipo de joia, sobretudo de pendurar no 

pescoço, -  o sentido mais comum da palavra foi deformada pela cultura pop -  mas, ainda que essa 

seja uma possibilidade, o termo se refere a uma variedade de formas e materiais possíveis, e 

encontramos fórmulas na literatura mágica, inclusive, que ensinam a produzir amuletos de outros 

metais, como latão, mas também couro, madeira, papiro ou pergaminho.

Assim nos instrui, por exemplo, uma receita dos Papiros Mágicos Gregos:

PGM VII. 218-21
Phylactery for daily fever with shivering fits: Write on a clean piece of papyrus and wear as
an amulet:

/ IAÕ SABAÕTH ADÕNAIAKRAMMACHAMMAREI (subtracting down)
AO SABAÕTH ADÕNAI AKRAMMACHAMMAREI

O SABAÕTH ADÕNAI AKRAMMACHAMMAREI
ABRASAX.
(Betz, 1986, p. 122, tradução do grego de lohn Scarborough)

Os PGM  são particularmente ilustrativos, porque: 1) exemplos como esse são comuns190; 2) 

apesar de tais filaterias não terem sobrevivido (papiro não é exatamente um material muito durável), 

no caso de itens mágicos que de fato sobreviveram como tabuinhas e tigelas, a sobrevivência do 

artefato não nos dá informações sobre o seu método de composição; e 3 ) o  método indicado pelos 

PGM, a não ser que algo tenha sido omitido, dá a entender que o que “ativa” as filaterias e amuletos 

como esse exemplo são as próprias palavras inscritas, i.e. não é necessário um ritual ou outra 

atividade mágica além da inscrição em si, ainda que alguns outros autores possam prescrever algo 

do tipo para se “consagrar” o objeto mágico.

O mundo judaico foi igualmente adepto da prática de criação não só de tigelas de 

encantamento, mas também de outros amuletos e filaterias, com uma variedade de técnicas e 

propósitos, bem como um longo histórico que começa no período pós-bíblico. Diferente, porém, 

dos PGM, que incluem uma série de práticas que partilham de um mesmo ambiente cultural mas 

não necessariamente de uma visão clara, coerente e ortodoxa de espiritualidade, a criação de 

amuletos no mundo judaico, por mais que a princípio fosse uma prática popular, se insere dentro de 

uma cosmologia judaica progressivamente mais coesa. Nela YHWH, deus supremo e acima de 

tudo, rege o universo com auxílio de anjos, que podem ser conjurados por mortais para realizar uma 

série de coisas, desde cura e atrair prosperidade até afastar e expulsar demônios, contanto que o 

adepto seja puro e sua técnica não incorra em blasfêmias. Diz o rabbi Geoffrey Dennis:

An amulet or a charm is an object or a device, usually with writing on it, which provides
protection against harm, whether of natural or supernatural origin. (...). For many lews,

190 Há um número de exemplos semelhantes na edição de Betz (1986): pelo menos 13 receitas são descritas como 
“filaterias” e 29 como “amuletos”, fora anéis e outros itens diversos.



amulets signified human empowerment in the face of unseen and malevolent forces in the 
world.

Amulets take many forms throughout the different periods of Jewish history. The 
use of amulets to ward off evil spirits and/or disease was pervasive in the cultures that 
surrounded ancient Israel, and examples of Canaanite, Phoenician, Assyrian, and Egyptian 
origin have been recovered. The use of amulets by biblical Israelites is specifically 
criticized in Isaiah 3:18-20. It is unclear from the context whether amulets qua amulets are 
being condemned, or whether they are merely included in a list of vanities and luxuries 
associated with women. Only two physical examples of amulets from the biblical era have 
been uncovered so far. The first is a tomb inscription found at Khibet el Qom dating to the 
8th century BCE asking for the protection of YHVH and his Asherah. The second is also a 
tomb artifact, but this one consisting of two rolled-up copper plates inscribed with the 
Priestly Blessing (Num. 6:24-25) found at Ketef Hinnom and dating from the 7th century.

Evidence for the use of amulets grows dramatically post-biblically.
(Dennis, 2014, p. 9, grifos nossos)

O estudo mais detalhado de Bohak sobre o assunto chega a conclusões semelhantes. Diz ele 

que, apesar da existência desses dois artefatos encontrados, do uso apotropaico dos tephilin e 

mezuzot no período do Segundo Templo, bem como de outras formas de amuletos pagãos e da 

apropriação de práticas rituais judaicas por não-judeus, não há evidências de que a criação e uso de 

amuletos por escrito à época fosse comum (Bohak, 2008, p. 123). Essa técnica mágica parece surgir 

a partir da antiguidade tardia, de quando data um corpus substancial de amuletos encontrados -  

desde a edição de Naveh e Shaked do texto de 15 amuletos em aramaico em 1985 esse corpus já 

aumentou para 40 amuletos -  e quando começam a aparecer menções mais explícitas na literatura 

rabínica. Segundo Bohak, de uma perspectiva prática, os amuletos judaicos pouco diferem dos 

amuletos feitos por pagãos, cristãos e gnósticos, podendo ser distinguidos apenas pelo uso do 

aramaico e do hebraico, usando o alfabeto próprio (ibid., p. 150). Eles eram inscritos em folhas 

finas de metal, enroladas dentro de cilindros pendurados no pescoço. Ainda que permitidos pela 

ortodoxia religiosa, -  “nada que cure é considerado bruxaria” diz o Talmude (Shab. 67a) -  havia 

certas precauções que deveriam ser tomadas, em todo caso, e essa opinião não é unânime entre 

todos os grupos ao longo da história (Maimônides, mais famosamente, seguindo o exemplo do 

racionalismo da filosofia grega, desprezava essas práticas mágicas) (Dennis, 2014, p. 10, Bohak, 

2008, p. 37)

A partir daí seria talvez possível traçar duas linhagens para a trajetória dos amuletos em 

magia judaica ou judaicizada: de um lado, há uma continuação da prática de amuletos populares, 

que culmina nos produzidos em massa como o Shiviti, um tipo de amuleto no qual o texto hebraico 

aparece inscrito no formato de uma menorá, com o tetragrama acima. Do outro, a atividade vai se 

tomando mais sofisticada em teoria e prática e se literatiza, passando a circular de forma escrita, o 

que também permite que eles entrem para a esfera mais geral do ocultismo fora do âmbito 

puramente judaico. O Sefer HaRazim, que vimos anteriormente, o Sefer Raziel HaMalak e a 

Clavícula de Salomão são exemplos de livros que contêm instruções bastante elaboradas, sendo o



último um caso interessante de uma obra nãojudaica, mas de clara inspiração judaica, contendo uso 

extensivo de hebraico na construção dos seus amuletos (chamados de “pentáculos”). Como comenta 

Dennis, os procedimentos passam a envolver períodos de purificação, orações, encantamentos e a 

seleção específica de dias que potencializam o amuleto (Dennis, 2014, pp. 9-11), e, no caso do 

Sefer HaRazim alguns são particularmente complexos. Um deles, em especial, para se proteger das 

más intenções de homens poderosos, envolve sair à noite sob a lua cheia, “descalço, puro e 

embrulhado numa capa nova”, recitar 21 vezes os nomes de uma série de anjos, pronunciar uma 

fórmula e então inscrever o nome desses anjos sobre uma folha de prata (Morgan, 1983, p. 49).

O advento da Cabala serviu para intensificar ainda mais essa relação entre os judeus e a 

escrita, com práticas como a aplicação extensiva da guemátria, a contemplação das 22 letras do 

alfabeto, como se observa desde o Sefer Yietzirah, e as permutações do nome de Deus. 

Considerando que já tratamos exaustivamente do tema da Cabala e dos usos do nome divino no 

capítulo 2, bem como das linhas tênues que separam religião, misticismo e magia, acredito que não 

seja necessário retomarmos mais uma vez o assunto. O versículo 2:2 do Sefer Yietzirah, com sua 

referência clara aos 22 caracteres do alfabeto hebraico, ao que podemos somar as reflexões, como 

vimos, de Niditch (1996) sobre a escrita divina, há de ser ilustrativo o bastante:

Twenty-two Foundation letters:
He engraved them, He carved them,
He permuted them, He weighed them,
He transformed them,

And with them, He depicted ali that was formed and ali that would be formed.
(Kaplan, 1997, p. 100, tradução de Aryeh Kaplan)

Num espírito talvez semelhante ao judaico no tocante ao poder mágico e sagrado das letras 

do alfabeto, poderíamos ainda tratar do caso das runas. As runas -  por mais que o termo na cultura 

popular por vezes se confunda com o sigilo, ou seja interpretado como sinônimo de símbolo mágico 

-  nada mais são do que as letras dos alfabetos lapidares, derivados das antigas escritas itálicas, 

adotados pelos povos germânicos a partir do século 2 d.C., antes de sua substituição pelo alfabeto 

latino no processo de cristianização. O ponto de interseção entre as runas e as nossas considerações 

aqui é que o radical germânico run- significa “segredo” ou “sussurro” e temos alguns indícios de 

que as runas tinham usos mágicos. A seção “Rúnatal” do Hávamál, antigo poema nórdico, cujo 

registro mais antigo é, no entanto, o Codex Regius do século XIII, famosamente descreve a origem 

divina das runas entre as estrofes 138 e 141, geradas quando Odin sacrificou-se para si mesmo191 e 

passou nove noites pendurado para chegar à revelação de seu segredo. Usos mágicos das runas 

também são sugeridos nesse poema e no Sigrdrífumál, também contido no Codex Regius, e há

191 O conceito de um deus sacrificar-se a si mesmo é estranho, mas é o que se lê nas estrofes: geiri undaõr /  okgefmn 
Óõni /  sjálfr sjálfum mér, “ferido pela lança / e dado a Odin /e u a  mim mesmo” (Kure, 2006, p. 68)



alguns achados arqueológicos com inscrições famosas como a sequência, aparentemente desprovida 

de sentido, aaaaaaaazzznnn?bmuttt, no amuleto de Lindholm (Looijenga, 2003, pp. 113-5), e a 

fórmula alu, encontrada em fontes diversas. Porém, o corpus pequeno e dúbio representado por 

esses artefatos mágicos, se comparado com o material mais abundante e inequívoco oriundo do 

Oriente Próximo, e a ausência de antigos textos instrutivos ostensivamente mágicos desencorajam a 

menção das runas para o propósito de reforçar o nosso argumento.

Assim como aconteceu com o misticismo judaico, o entusiasmo pelo mundo nórdico pagão 

se alastrou pelo menos desde o século XVII entre os autores esotéricos da Europa, como o sueco 

Johannes Bureus, de modo que sistemas de magia e adivinhação modernos baseados em runas são 

também bastante populares, rivalizando com o Tarô no meio esotérico contemporâneo. 

Considerando que os alfabetos rúnicos e latinos são mais ou menos equivalentes, é certo que parte 

dessa fascinação deriva do fenômeno de exotização de que falamos anteriormente na seção 5 do 

capítulo 2, porém aplicado à escrita. A presença de alfabetos mágicos192 na tradição de grimórios de 

vertentejudaica oujudaicizada também corrobora essa ideia.

Com esses exemplos, portanto, parece evidente que, desde que surge a escrita ou pouco 

depois, seja a escrita logográfica ou alfabética, o seu ato vem acompanhado de uma aura mágica, o 

que nos arma com casos o suficiente, acredito, para contrariarmos o que diz Flusser sobre a escrita 

como uma prática “antimágica”. Ainda que partamos da ideia de que a perspectiva de Flusser é 

judaica em sua rejeição da imagem, temos exemplos o bastante do mundo judaico para reforçar 

nossa hipótese -  e mesmo em meio à ortodoxia religiosa, o poder da escrita, sobretudo dos 

caracteres hebraicos e nomes divinos, é um fato bem estabelecido, por mais que os sábios judaicos 

preferissem evitar o termo “magia” (Shaked et al, 2013, pp. 2-3). A escrita fixa o texto -  seja ele o 

nome de um amigo, de um amante, de um inimigo, um comando, uma invocação -  de uma forma 

tão permanente que podemos recuperá-lo milênios depois, e essa permanência, de que já falamos, 

talvez seja o elemento crucial para que a magia opere. Uma praga rogada contra um desafeto se 

desfaz no ar assim que é enunciada e os espíritos compelidos a obedecer ao mago podem, como diz 

Nietzsche dos seres humanos, esse “animal que faz promessas”, se esquecer -  mas, uma vez escrita, 

ela prossegue operando continuamente, lembrando as entidades invocadas daquilo que o autor da 

tabuinha deseja que seja feito, garantindo o seu funcionamento, e ancorando-as ao mundo material. 

Num mundo com um pé ainda no mítico, em que todas as coisas estão vivas e sencientes, marcá-las 

é um ato mnemónico, tão brutal quanto o descrito por Nietzsche entre os povos pré-históricos.

192 Além do hebraico, utilizado tradicionalmente no esoterismo ocidental desde a Renascença, e do enoquiano 
introduzido por Dee, existem ainda outros alfabetos, como o Celestial, o Malachim e o Transitus Fluvii, baseados 
no hebraico e descritos na obra de Agrippa, além do chamado “alfabeto tebano” de Trithemius, uma variante 
mística do alfabeto latino.



Por fim, há um último exemplo digno de nossa atenção. Seu mecanismo é semelhante ao dos 

casos anteriores das tabuinhas, amuletos e inscrições mágicas, mas destoa de tudo pela questão da 

posição na sociedade em que os seus criadores se veem, bem como pela mistura, talvez incômoda, 

de magia, religião e burocracia estatal que incorporam.

Desde sua fundação, a Babilônia foi tudo menos um lugar “puro” culturalmente. Suas 

origens remontam aos amorreus, um povo do Levante rival de Israel na Bíblia; sua língua era o 

acadiano (e, posteriormente, o aramaico); seu panteão e religiosidade remontam aos sumérios, povo 

cuja origem étnica até hoje é desconhecida e cuja língua permanece descrita como língua isolada. 

No século XVI a.C. a cidade é saqueada pelos hititas e recebe a presença dos cassitas, ainda outro 

grupo étnico. Pouco sabemos sobre suas origens ou até mesmo sobre sua língua e religião, mas é 

nesse período que ascendem ao poder e então estabelecem uma dinastia que perdura por 400 anos 

(1550-1150 a.C.), um período estranhamente longo de estabilidade política para a região. O 

principal artefato babilónico ligado ao período cassita, surgindo no século XIV a.C. e contando com 

exemplos até o século VII a.C., são as pedras chamadas de kudurru, do acadiano para “fronteira”, 

ou naru, tecnicamente o termo mais adequado, segundo Slanski (2003, p. 19), que significa “pedra” 

e era o termo utilizado pela própria documentação babilónica.

O primeiro kudurru descoberto pela arqueologia ocidental foi o chamado Caillou Michaux, 

datado do reino de Marduk-nãdin-ahhe e encontrado em 1784 pelo botânico Anton Michaux nas 

ruínas de um palácio ao sul de Bagdá. O objeto é uma esteia maciça de serpentinito preto com 

relevos que representam uma série de símbolos divinos (incluindo a tríade com o disco solar de 

Sarnas, a crescente de Sin e a estrela de oito pontas de Istar) acima e algumas dezenas de linhas em 

escrita cuneiforme embaixo. Nem os símbolos nem a escrita foram compreendidos à época, mas 

pouco menos de um século depois começaram os esforços para decifrar o cuneiforme 

mesopotâmico, simultâneos à exploração arqueológica sistemática das ruínas assírias de Kalhu e 

Nínive, seguida pela redescoberta da Babilônia e da Suméria. Logo o seu texto pôde ser decifrado, e 

a sua função, compreendida. Hoje temos documentados cerca de 160 kudurru babilónicos, intactos 

ou em fragmentos, quase a metade dos quais encontrada em escavações em Susa, no Irã, como 

espólios de invasões elamitas na Babilônia. Como comenta Slanski, a principal função dos kudurru 

era burocrática:

The kudurrus are characterized by their physical form, the subject of their inscriptions, and 
the imagery of their reliefs. The most familiar shape is an irregular, upright, free-standing 
stele, such as the Caillou Michaux; others occur in the shape of tablets or plaques. In height 
they range from 36 cm to almost one meter. Their inscriptions record donations of land, 
gifts of temple prebends, renewals of land tenure, purchases of land and other property, and 
exemptions from obligatory donations of goods and labor. Some inscriptions set down a 
combination of these subjects. Along with a cuneiform inscription, almost every example



bears divine symbols carved in relief. A few are also sculpted with scenes, and these have 
been variously interpreted as reflecting either religious activity or the conferring of land 
privileges.
(Slanski, 2003, p. 8)

A esse aspecto burocrático, somamos uma dimensão religiosa explicitada no seu uso de 

símbolos divinos: os principais são o da tríade Samas-Sín-Istar, mas há também a presença de Anu, 

Enlil, Ea, Ninhursag, Nergal, Ninurta, Marduk, Nabu, Gula, Adad, Sala, Nusku, Isara, etc. A relação 

entre o burocrático e o religioso não há de ser nenhuma surpresa, -  rituais como o casamento ainda 

hoje se situam nesse limiar entre esses dois mundos -  sobretudo numa cultura em que a monarquia, 

lembremos, é vista como algo que desceu do céu. O que tira os kudurru do âmbito do documental e 

os insere na mesma categoria mágica que as defixiones é que, via de regra, eles trazem consigo 

maldições. Segue parte do texto de um kudurru da época de Nazi-Maruttash (1307-1282):

Whensoever in the future, (someone), either trusted officer, or mayor, (someone) from 
among the royal troops, as many as there be, from among family, relations, kin by marriage, 
who would rise up, (who) would violate (what is here commemorated) with regard to the 
land (and) prebend of god and king, saying he is a brother or comrade, (who) would bury 
the naru where it cannot be seen, (who) would bum (it) with fire, (who) would cause a 
powerless, half-witted, simple, convictionless, brutish (person), a babbler, a weakling to 
remove (it)-May Anu, Enlil, and Ea curse him with a malevolent curse of no release! 
(Slanski, 2003, p. 25)

A lógica da maldição não é de todo destoante da lógica penal dos códigos de lei. A maioria 

das leis do Código de Hammurabi, por exemplo, começa com a palavra “se” (summd): se x, então y. 

São antepassados dos códigos de programação, como comenta Flusser (2010, p. 69 e ss.). A 

diferença é que a maldição tira a agência do poder humano e o encarrega aos poderes cósmicos: 

Alguém que destrua ou vandalize um kudurru será, portanto, amaldiçoado pelos deuses. Nenhuma 

ação humana é necessária, a lei se põe em ação automaticamente. O fato de que, dentre os kudurru 

que chegaram a nós, raro é eles não terem maldições (Slanski, 2003, p. 23), nos permite inferir que 

essa era uma parte importante da construção desses artefatos.

Os kudurru são importantes como contra-argumento para Flusser, porque não só contrariam 

a ideia da escrita antimágica como também são obras que fundem a escrita e a iconografia. A 

distinção traçada por Flusser com imagens, mito, tempo circular e magia, de um lado, e escrita 

(sobretudo alfabética), história, tempo linear e ação, do outro, não se sustenta, assim como não se 

sustenta qualquer tentativa de separar magia de religião. A escrita da Babilônia cassita ainda não é 

alfabética, mas o silabário acadiano e seus logogramas já fortemente abstraídos em comparação à 

escrita suméria ou egípcia também não podem mais ser descritos como imagéticos -  nenhum não 

especialista seria capaz de distingui-los de um texto escrito no alfabeto cuneiforme usado em 

Ugarit, por exemplo, na mesma época. Em vez disso, mito e história, imagem e escrita, magia e



ação convivem de uma forma que, talvez, possa nos parecer incômoda. E esse incômodo surge 

justamente porque desafia nossas categorias. Como dito, é difícil resistir à tentação de postular 

distinções definitivas com base no surgimento da escrita (Flusser mesmo não resiste...), de modo 

que a poesia estaria mais próxima da constelação imagens-mito-magia do que a prosa, e as 

aproximações feitas pela poesia, inclusive (ou talvez sobretudo) pela poesia moderna, à magia 

reforçam isso. Nada há de mais prosaico, porém, do que um documento: ninguém hoje relacionaria 

a escritura do seu apartamento ao pensamento mítico. Poetas podem elogiar um texto descrevendo-o 

como “encantatório”, mas, ao mesmo tempo, como aponta Betz, os feiticeiros que compuseram os 

PGM  não poderiam ser mais surdos à poesia, emprestando versos mal citados e inserindo material 

próprio fora do metro -  e mesmo esse uso de linguagem, como lembra Goody (2010, p. 46), 

também só é possibilitado pela escrita. A escrita mata o mito, mas todos os mitos mesopotâmicos 

que conhecemos hoje só chegaram a nós porque foram escritos; e, como vimos com as maldições 

para ganhar corridas de cavalo e as maldições burocráticas (e também com os anjos acendedores de 

forno do Sefer HaRazim), a magia também pode ser prosaica. Distinções esquemáticas como a de 

Flusser podem se sustentar no mundo moderno, -  pensemos no processo de sigilação de Spare em 

sua busca da ressacralização e remagificação da escrita -  mas mesmo um olhar brevíssimo lançado 

ao mundo antigo mostra que essas categorias são muito mais fluidas do que era de se esperar.

Porém, ao mesmo tempo, não podemos esquecer, como vimos com Herrenschmidt (2000) e 

Ong (1982) que a escrita transforma a relação com a linguagem: onde antes havia uma relação 

íntima entre os sons e as coisas, que alimenta tanto a magia quanto o tabu, passa a existir uma 

sombra de dúvida de que essa relação talvez não seja tão unívoca assim, o que abre uma margem, 

uma pequena rachadura que com os séculos levará ao abismo entre a linguagem e a coisa do XIX. 

Ao isolar as palavras e subdividi-las, a escrita nos dá poder sobre a linguagem. A noção de uma 

perda de poder, ainda que os motivos para isso estejam intimamente relacionados à ascensão da 

escrita, demora a surgir. Para os povos antigos urbanizados e dotados de escrita, a palavra ainda 

detinha poder, e a escrita talvez mais poder ainda por ter poder sobre a palavra -  não antimágica, 

portanto, mas talvez metamágica.

Contudo, a noção do mago ou feiticeiro como burocrata nos soa esdrúxula. Nada é menos 

mágico do que a papelada necessária para se viver, trabalhar e possuir propriedades enquanto 

inserido dentro da legalidade do Estado moderno. Mas os exemplos históricos mostram o contrário, 

e mesmo o imaginário ligado a ambas as figuras apresenta características que, ao pensamento mais 

detido, revelam certas aproximações: ambos são iniciados numa prática impenetrável aos olhares 

externos, os sigilos dos espíritos são como assinaturas, oferendas são uma forma de comércio, anjos 

e demônios são catalogados segundo hierarquias rígidas, e rituais, sejam eles mágicos ou não-



mágicos, seguem protocolos semelhantes. Fausto, ao vender a alma do demônio, vale lembrar, 

precisa assinar um contrato (e com sangue, o que nos lembra nossa discussão sobre presença, aura e 

elo mágico). Se o feiticeiro é um personagem carregado de vitalidade, que mobiliza forças ocultas 

com sua vontade, o burocrata, enquanto feiticeiro, é o feiticeiro exaurido de suas energias 

individuais, debilitado, condenado a ser uma mera engrenagem num sistema de controle.

“Burocracia”, assim como “ideologia”, é um desses termos que parecem sempre ter feito 

parte do nosso vocabulário, mas na verdade são modernos, nascidos na França do século XVIII -  a 

palavra significa “poder (kratos) do escritório (bureau)”. Diferente de “ideologia”, que tinha 

aspirações nobres, mas ganhou conotações pejorativas depois, “burocracia” já nasceu condenada: 

Vincent de Goumay cunha o termo fazendo par com “buromania”, sendo um “uma nova forma de 

dominação” e o outro “uma nova doença” (Anter, 2010, n. 26). O tema é recorrente em boa parte da 

literatura do século XX e creio que não precisamos procurar muito para encontrar exemplos de 

autores que tenham satirizado a burocracia e o burocrata: Melville, Gogol, Bulgakov, Kafka, 

Beckett, William Burroughs, Joseph Heller, Douglas Adams, etc. Todo mundo que esteja envolvido 

na vida em sociedade já teve problemas com burocracia, com documentos atrasados, documentos 

que não podem ser confeccionados por dependerem de outros documentos, documentos perdidos, 

assinaturas e carimbos impossíveis de serem obtidos, dificuldades com a sua linguagem engessada e 

dura e categorias que se pretendem uma descrição de eventos do mundo real, mas nas quais estes 

não se encaixam. A função burocrática não se desvia muito do que observamos com o nascimento 

da escrita em contextos comerciais, mas o aumento da complexidade das sociedades e dos 

mecanismos criados para o Estado processar suas atividades permite que surjam grupos fechados 

especializados (como os escribas de outrora) em dominar e explorar um maquinário burocrático 

incompreensível e impenetrável para o cidadão médio. A frustração em lidar com esses sistemas 

aparentemente absurdos é um ótimo combustível para a sátira, e o material fornece um alvo fácil.

Cito o “Soneto burocrático” de José Lino Grünewald:

Salvo melhor juízo doravante,
Dessarte, data vênia, por suposto,
Por outro lado, maximé, isso posto,
Todavia deveras, não obstante

Pelo presente, atenciosamente,
Pede deferimento sobretudo,
Nestes termos, quiçá, aliás, contudo 
Cordialmente alhures entrementes

Sub-roga ao alvedrio ou outrossim 
Amiúde nesse ínterim, senão 
Mediante qual mormente, oxalá quão



Via de regra te-lo-ão enfim 
Ipso facto outorgado, mas porém 
Vem substabelecido assim, amém.
(Grunewald, 1996)

Toda a graça do poema repousa no fato de que, nesses 14 versos rimados e metrificados com 

perfeição, nada de fato fo i dito. Não há uma única informação no poema (mesmo o “vem 

substabelecido assim” que conclui o soneto é uma frase quebrada, sem sujeito), mas ele segue com 

uma fluência enganosa, encadeando, um atrás do outro, os lugares-comuns de textos jurídicos e 

burocráticos, incluindo termos antiquados, clichês em latim e verbos em mesóclise. Ao chamá-lo de 

“soneto burocrático”, Grünewald não está tentando procurar algo de belo na situação burocrática 

para “poetizá-la”, como faria um romântico diante de uma cena comovente da natureza, mas se 

apropriando desse tipo de discurso para satirizá-lo. Talvez melhor do que qualquer outro ele 

incorpore o que Shelley quer dizer quando fala em “linguagem comum, falsa, fria e oca”.

O discurso burocrático é um alvo fácil para piada, porque representa um fracasso da 

linguagem. A função essencial da burocracia a princípio não mudou em seus aproximadamente 5 

mil anos de existência: com o surgimento de um Estado e a convivência de pessoas que não fazem 

parte de uma comunidade fechada onde todos se conheçam, é preciso averiguar que as pessoas de 

fato sejam quem dizem que são (daí a necessidade de números de RG, CPF, PIS, número de 

matrícula, Social Security, etc.) e que essas pessoas fizeram o que é dito que elas fizeram (seja uma 

compra, seja cometer um crime). Há uma necessidade de comunicação, portanto, e de descrição da 

realidade. Sem um mecanismo de verificação, nada impede que uma mesma pessoa, por exemplo, 

receba o seu salário duas vezes ou dê calote em uma dívida. Porém algo acontece que faz com que 

essa linguagem se torne opaca e perca sua relação com a realidade: pode ser a questão da 

reflexividade da linguagem, uma tendência aojargão, comum a grupos de profissionais no geral, ou 

uma tendência natural da escrita ao conservadorismo que faz com que ela não consiga acompanhar 

as mudanças da língua e da sociedade. De quebra, a burocracia triunfa nesse fracasso, porque sua 

opacidade permite que se torne domínio de um grupo pequeno de pessoas, que vai aplicar uma 

pressão adicional para evitar reformas que a tornem mais acessível -  e nisso o processo todo de 

prevenir fraudes também fracassa, porque fica à mercê desse pequeno grupo capaz de manipular o 

maquinário burocrático.

Ademais, as críticas à linguagem burocrática costumam ser acompanhadas de comentários 

pouco lisonjeiros sobre os homens e mulheres que a utilizam. A novela Bartleby: o Escrivão, de 

Melville, é um caso exemplar, centrada no burocrata epônimo que se recusa a fazer aquilo para o 

qual foi contratado, repetindo a sua frase característica, o mantra “prefiro não” (I  wouldprefer not 

to). Desmarais, ao tratar das leituras feitas sobre a história resume assim a sua leitura psicológica:



The psychological reading presents a more disturbing view. Bartleby’s lifelessness is both 
the product and outcome of a sterile bureaucracy which as an external reality has little to do 
with the natural impulses and desires of the individual. This reading offers an image of 
neurotic vulnerability. Such is the incurable isolation of individuals whose personal 
histories are lost in and to the System. Desks and chairs may be repositioned and partition 
doors may fold down, but there is little change or hope for the individual like Bartleby 
whose internally-constructed walls are more impermeable than any person can understand. 
His elegant and economical “I would prefer not to” becomes the mantra of the dispossessed 
and unlocated. It becomes another wall between him and external reality.
(Desmarais, 2001)

A falta de vitalidade (lifelessness) que Desmarais atribui a Bartleby, como produto e 

resultado da burocracia, encontra eco na leitura de Trilling (1971), cujo estudo sobre sinceridade e 

autenticidade terá nossa atenção nos momentos finais deste capítulo. Como diz Trilling: sua 

resposta para o que se tornou para ele, situado no centro dos poderes do Novo Mundo, a 

inautenticidade total do mundo social, é “deitar em seu isolamento e morrer” (Trilling, 1971, p. 

132), o que o autor compara a outros casos de inautenticidade do mundo social, em Dickens, 

Balzac, Stendhal, Flaubert.

O burocrata é a culminação, no imaginário literário, de tudo que há de inautêntico e 

desprovido de vitalidade e sentido na modernidade, e Bartleby é emblemático disso. Uma relação se 

insinua, portanto, entre a falta de vitalidade desse discurso vazio e a falta de vitalidade dos 

burocratas em si. O tédio, a monotonia, a repetição, a falta de qualquer coisa de interessante e 

estimulante faz com que, pelo menos no imaginário comum, o tipo de pessoa que vinga nesses 

lugares sejam indivíduos ou já igualmente desprovidos de vida interior ou mortificados pelo 

trabalho até se tornarem assim.

O resultado é um tipo de morte-em-vida. A expressão aparece no epitáfio de Coleridge 

(“That he who many a year with toil of breath / Found death in life, may here find life in death”) e é 

usada por Bloom (1971, pp. 202, 231) para descrever a experiência do protagonista do seu poema, 

“A balada do velho marinheiro”. A morte-em-vida pode ser definida como uma situação de 

existência animada continuada, ainda que estática e desprovida de qualquer vitalidade, como se 

motivada mecanicamente pelo hábito ou como se o indivíduo tivesse esquecido de morrer, e é essa a 

situação sinistra que recai sobre o protagonista do poema. Bloom identifica o tema também na 

poesia de Keats, em “Endymion”, e Shelley, em seu irônico “Triunfo da vida” e também na obra de 

românticos “menores” como Thomas Hood (ibid., pp. 344, 365, 449), mas o romantismo parece ser 

apenas as primeiras manifestações da preocupação com a morte-em-vida, que pode igualmente ser 

aplicada a Bartleby -  como se a sua inevitável morte real, que encerra a novela, fosse apenas a 

morte física finalmente conseguindo alcançar a morte de suas outras capacidades. “Sem a loucura 

que é o homem / mais que a besta sadia, / cadáver adiado que procria?” indaga-se Fernando Pessoa,



em Mensagem, e D. H. Lawrence utiliza os versos “gente morta / posta para julgar entre a vida e a 

morte” para definir um dos tipos mais detestáveis de burocratas, que são os censores.

Mas é no pensamento de Hannah Arendt que encontramos a faceta mais perniciosa do 

burocrata, levado ao seu limite. Como se sabe, uma das principais peças na orquestração do 

Holocausto foi o oficial Otto Adolf Eichmann, que fugiu para a Argentina após a Segunda Guerra, 

onde foi capturado em I960 e levado a Israel para seu julgamento e execução. A análise do caso 

feita por Arendt resultou no livro Eichmann em Jerusalém, publicado originalmente em 1963, um 

ano após a execução de Eichmann, no qual ela famosamente utiliza a expressão “banalidade do 

mal” para tratar do problema que se apresentou diante de todos durante ojulgamento. Contrariando 

o estereótipo do nazista como um monstro perverso, um psicopata, alguém que, em seu âmago, é 

diferente das pessoas normais, o que surpreendia no caso de Eichmann era a sua normalidade. 

Como Arendt comenta, citando os médicos que o examinaram, ele era normal até demais, a ponto 

de os juizes não conseguirem “admitir que uma pessoa mediana, ‘normal’, nem burra, nem 

doutrinada, nem cínica, pudesse ser inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado” (Arendt, 

1999, p. 38), o que os levou a preferir acreditar que ele fosse um farsante, um mentiroso, 

dissimulando com maestria sua perversidade com ares de pessoa comum.

Arendt propõe ainda algumas reflexões sobre a burocracia. Em dado momento das suas 

considerações finais, ela trata do problema de se responsabilizarem as partes de uma máquina 

criminosa, como era o Estado alemão genocida, algo que havia sido proposto pela defesa de 

Eichmann, para quem ele era apenas uma “pequena engrenagem” no processo todo. Diz Arendt 

sobre isso:

Claro que é importante para as ciências políticas e sociais que a essência do governo 
totalitário, e talvez a natureza de toda burocracia, seja transformar homens em funcionários 
e meras engrenagens, assim os desumanizando. E se pode debater prolongadamente e com 
proveito o governo de Ninguém, que é o que de fato significa a forma política conhecida 
como bureau-cracia. Mas é preciso entender com clareza que as decisões da justiça podem 
considerar esses fatores só na medida em que são circunstâncias do crime (...) Quando 
Hitler disse que viria o dia em que na Alemanha se consideraria uma “desgraça” serjurista, 
ele estava falando com absoluta coerência de seu sonho de uma burocracia perfeita.
(Arendt, 1999, p. 312, tradução de José Rubens Siqueira)

A burocracia moderna desumaniza as pessoas, reduzindo-as a engrenagens, tão mecânicas 

quanto os aparelhos mecânicos de fato, e subdividindo as responsabilidades de modo a atomizá-las, 

como se a culpa não fosse de ninguém (todos estariam “apenas cumprindo ordens”) e, no fim, a 

máquina se movimentasse sozinha. O burocrata perfeito nesse sentido é aquele que não apenas 

realiza as tarefas que é encarregado de cumprir, mas incorpora plenamente esse papel maquinal, 

desprovido de vitalidade não no sentido físico, mas mental, sem uma vida interior. Ele não reflete 

sobre o que está sendo feito e/ou é tão alienado de seu trabalho que não sabe o resultado final dos



processos de que participa, nem tem interesse em saber, mas se empenha ao máximo mesmo assim, 

“veste a camisa” -  um empenho minucioso, que, para Arendt, “atinge o observador como 

tipicamente alemão, ou característico do perfeito burocrata” (ibid., p. 154), derivado de uma noção

comum na Alemanha de que não basta respeitar as leis, é preciso “agir como se fôssemos os

legisladores da lei que obedecemos”193. Pior, é preciso que toda capacidade de reflexão, por mais 

que o intelecto dessas pessoas seja mediano, fique presa no nível da superficialidade e se contente 

com clichês e meias verdades. Sobre a relação entre a superficialidade da linguagem burocratizada 

dos clichês e a superficialidade da personalidade de Eichmann, Arendt elabora:

Vagamente consciente de uma incapacidade que deve tê-lo perseguido ainda na escola — 
chegava a ser um caso brando de afasia — ele [Eichmann] pediu desculpas, dizendo: 
“Minha única língua é o oficialês {Amtssprache)". Mas a questão é que o oficialês se 
transformou em sua única língua porque ele sempre foi genuinamente incapaz de 
pronunciar uma única frase que não fosse um clichê. (Será que foram esses clichês que os 
psiquiatras acharam tão “normais” e “desejáveis”? Serão essas as “idéias positivas” que um 
clérigo espera encontrar nas almas para as quais ministra? A melhor oportunidade para 
Eichmann demonstrar esse lado positivo de seu caráter em Jerusalém surgiu quando o 
jovem oficial de polícia encarregado de seu bem-estar mental e psicológico deu-lhe um 
exemplar de Lolita para relaxar. Dois dias mais tarde, Eichmann devolveu o livro, 
visivelmente indignado; “Um livro nada saudável” — “Das ist aber ein sehr unerfreuliches 
Buch" — disse ele a seu guarda.) Sem dúvida, os juizes tinham razão quando disseram ao 
acusado que tudo o que dissera era “conversa vazia” — só que eles pensaram que o vazio 
era fingido, e que o acusado queria encobrir outros pensamentos que, embora hediondos, 
não seriam vazios.
(ibid.., p.61, grifos da autora)

A única língua que Eichmann falava, segundo o próprio, era o Amtssprache, literalmente a 

língua (Sprache), do escritório ou agência (Amt), daí “oficialês” ou ainda “burocratês”. Acredito que 

o “Soneto Burocrático” de Grünewald tenha ilustrado o suficiente os vícios e a vacuidade desse tipo 

de discurso. Assim sendo, como vemos com Arendt, a partir da Segunda Guerra a burocracia e o 

burocrata deixam de ser apenas um alvo fácil para o ridículo, mas se tornam, de fato, uma ameaça. 

O contato com esse meio burocrático, o que inclui a linguagem burocrática, é comparável a um 

ambiente venenoso, corrompendo o indivíduo, esvaziando-o de sua vida interior até restar uma 

casca vazia, fácil de ser manipulada por forças externas. Tal parece ser a consolidação da figura do 

burocrata no imaginário ocidental moderno.

Como parte integral do sistema estatal e exemplo arquetípico de linguagem morta, é fácil 

observar na burocracia o caso da “linguagem estabelecida” que se torna inimiga do poeta de que

193 Zerubavel, citando outros autores como Horwitz, Graziano, Taussig e Amis, também comenta a importância da 
mecanização do indivíduo e a morte de sua capacidade curiosa e imaginativa (seja internamente, seja por pressão 
social) no seu processo de transformação num cidadão ideal para o governo autoritário. Em descrevendo a postura 
dos moradores próximos aos campos de concentração, ele diz: “'Although cognizant of the terror in the camp, they 
learned to walk a narrow line between unavoidable awareness and prudent disregard.’ In so doing, they thus came 
to embody “the type [of citizen who makes the authoritarian] regime possible: not speaking, not looking, not even 
asking afterward, not once curious’” (Zerubavel, 2006, p. 40).



Steiner fala. De fato, nada é mais oposto a esse discurso e estilo de vida do que a irrupção de 

vitalidade da poesia e do poeta, pelo menos como idealizados (muitas vezes pelos próprios). Porém, 

a linguagem burocrática não é a única nem talvez a mais importante inimiga: o contato do cidadão 

médio com a burocracia e o sistema jurídico, afinal, é esporádico e motivo de frustração localizada 

(o desespero pelo contato prolongado é mais o “privilégio” de quem trabalha com isso, como se vê 

num romance sobre fiscais de imposto de renda como o Rei Pálido, de David Foster Wallace).

Agora, na seção seguinte, trataremos do caso de uma forma de linguagem que talvez não 

tenha muitas semelhanças à primeira vista com o burocratês. Ambas, no entanto, são usos 

“instrumentais” da linguagem, que a subordinam à realidade e que mascaram os vieses naturais da 

linguagem (os “ídolos” que tanto incomodaram Francis Bacon) sob um aspecto de neutralidade. Na 

medida em que ela é também uma linguagem de poder, talvez possa ainda ser compreendida como 

aparentada do burocratês e muitas vezes, como no caso da obra de Mallarmé, vista como inimiga 

declarada do poético. E tanto é pior quanto mais ela é representante da linguagem estabelecida por 

conta de sua ubiquidade, permeando todos os aspectos da vida moderna. Por fim, ela é notável por 

corroer de maneira sistemática os conceitos com as quais viemos trabalhando até agora no tocante à 

formação da escrita: a aura, a contemplação e a permanência.

Estamos falando, é claro, dojomalismo.

4. News that stay news, ou: Tudo que é sólido...

A esta altura, acredito que seja ponto pacífico pressupor que a introdução da escrita cause 

mudanças sérias no modo como uma sociedade age e pensa. O processo não é tão direto e mágico 

como Flusser faz parecer, mas os efeitos são observáveis com o tempo. Um deles, como aponta 

Goody, é o fato de que culturas ágrafas não têm maior interesse por ficção: elas têm mitos que para 

nós soam ficcionais e podem por vezes ser questionados pela própria tribo, mas, por mais 

fantásticos que possam ser, eles costumam ser recontados em contextos ritualísticos que promovem 

essa abertura (mais ou menos como um contexto litúrgico cristão permite que as pessoas se abram à 

ideia de que o vinho pode de fato virar sangue, e o pão, carne); elas também têm contos populares 

{folktales) com elementos fantásticos como animais falantes, que são direcionados às crianças194; 

mas os adultos preferem relatos reais. Diz Goody: “Indeed, fiction generally is for the young; adults 

demand more serious matter, not fictional ‘stories’ of life or even of the Other World, but truthful or

194 Como Goody enfatiza, com frequência os aborígenes acabam sendo representados de forma infantilizada (o que é 
um dos lugares-comuns do imaginário ocidental) quando antropólogos coletam suas narrativas orais, porque as 
histórias coletadas, muitas delas destinadas a crianças, são tiradas de contexto (Goody, 2010, p. 131).



near-truthful accounts. The possibility that these tales are the main forms of narrative fiction in 

many oral cultures carries another implication, that fiction itself is seen as appropriate for children 

but not perhaps for adults” (Goody, 2010, p. 131). Ong, que vem da mesma escola de pensamento 

gramatológico de Goody, soma ainda algumas diferenças na forma como narrativas orais e 

narrativas da era tipográfica são constituídas: as narrativas orais são episódicas, em imitação da 

“vida real”, enquanto as tipográficas tendem ao enredo artificialmente construído, com um clímax 

(a chamada “pirâmide de Freytag”); as narrativas orais giram em torno de ações externas, as 

tipográficas operam mais dentro da dimensão mental dos seus heróis; as narrativas orais se 

constituem de personagens típicos, as tipográficas, de personagens “redondos” (Ong, 1982, pp. 140

150).

Para nós que habitamos um mundo em que o consumo de formas altamente sofisticadas de 

ficção é comum, -  senão em prosa literária, pelo menos de forma televisiva ou cinematográfica -  a 

ponto de mesmo eventos da vida real poderem ser vistos pela lente da ficcionalidade, essa 

informação é perturbadora e nos leva a refletir sobre o impacto que a introdução não apenas da 

escrita, mas da tipografia, teve sobre a consciência humana na idade moderna.

Benjamin, na segunda versão do ensaio de que tratamos, comenta uma citação de Valéry na 

qual o poeta profetiza -  previsivelmente, para Benjamin -  que, assim como somos abastecidos em 

casa com água, gás e eletricidade, o mesmo aconteceria no futuro com imagens visuais e auditivas, 

para apontar como os processos de reprodutibilidade técnica fizeram com que essa situação se 

tomasse previsível (Benjamin, 2007, p. 219). E, de fato, foi o que aconteceu: primeiro tivemos o 

rádio, com o fluxo auditivo, depois a televisão, com o fluxo de imagens visuais e auditivas 

combinadas, e então a internet, com downloads a princípio, e, hoje, serviços de streaming. E 

perfeitamente possível afirmarmos que Valéry previu o surgimento do YouTube ou da Netflix.

Com o tempo todos os ciclos também se tornaram mais intensos: se no século XVIII as 

pessoas recebiam notícias semanais e na segunda metade do século XIX já se acostumaram a 

receber notícias todos os dias, hoje temos acesso a um fluxo constante de material, enquanto os 

serviços em papel que seguem os velhos ritmos agonizam. A televisão, que tradicionalmente conta 

com horários mortos em que o conteúdo é de interesse limitado ou ausente, também vem sendo 

superada pelos serviços de streaming, que desafiam a capacidade do espectador de sequer consumir 

tudo o que eles têm para oferecer em seu tempo livre. O fato de que estamos acostumados a esses 

ritmos de ciclos de frequências cada vez mais intensos que ditam a rotina contemporânea, assim 

como estamos acostumados a consumir ficção, obscurece um detalhe importante: de que mesmo o 

ritmo diário de notícias, tal como o ritmo da semana de 7 dias, como vimos com Zerubavel no 

capítulo anterior, é uma invenção artificial.



John C. Sommerville comenta esse dado ao tratar do que chamou de uma “revolução das 

notícias” no mundo inglês: a notícia não é um fato natural do mundo, mas aquilo que os jornalistas 

decidiram que será notícia (Sommerville, 1996, p. 4), em detrimento de qualquer outro evento que 

não tenha passado nessa nota de corte -  de forma análoga, poderíamos pensar, ao modo como o 

enredo tende a limar os acontecimentos que não contribuem para o andamento da história na 

narrativa da era tipográfica que surge acompanhando a emergência do jornalismo. Como aponta 

Ong: “You do not find climactic linear plots ready-formed in people’s lives, although real lives may 

provide material out of which such a plot may be constructed by ruthless elimination of all but a 

few carefully highlighted incidents. The full story of all the events in Othello’s whole life would be 

a complete bore” (Ong, 1987, p. 141). A vida das pessoas comuns é tediosa, mas ocasionalmente 

elementos comparáveis a um enredo mais complexo emergem, reviravoltas e afins, o que pode ser 

transformado em material jornalístico de interesse para o público, sentimento que foi perfeitamente 

capturado pela citação famosa do magnata do jornalismo do século XIX Alfred Harmsworth sobre 

notícia ser quando o “homem morde o cachorro”.

Acontecimentos considerados dignos de serem relatados e espalhados, é claro, sempre 

existiram, como nos mostram cartas recuperadas do mundo antigo ou mesmo a ideia cristã do 

Evangelho -  do grego euangélion\ eu, “boa” + ángelos, “mensageiro” + um sufixo, ou seja, 

literalmente “a boa mensagem”, “a boa notícia”. Havia um limite, porém, ao que era possível 

disseminar de mensagem: sem o apoio dos poderes do Estado, que pode se valer de mensageiros 

como funcionários para transmitir recados pessoalmente à população, a oralidade tem um alcance e 

capacidade limitados, sobretudo no tocante à transmissão exata de conteúdo. No mais, utilizar a 

apenas a escrita para isso num mundo anterior à possibilidade de produção massificada de textos era 

inviável. As coisas começam a mudar a partir do século XV

Uma tradição comum no meio europeu desde o medievo, que perdurou até o século XIX era 

o da transmissão de notícias por meio musical, com a composição de baladas. Como no caso do 

épico ou outras obras memorizadas, como vimos com Goody (2010), essas baladas não eram uma 

invenção puramente de cultura oral, mas um misto de oralidade e escrita. A performance, o meio 

pela qual elas chegavam à maior parte do público, era oral, porém havia um texto e instruções 

musicais que se mantinham fixos, para instrução e consulta do músico. Logo, a invenção da 

imprensa não pôs um fim à prática das baladas de notícia, pelo contrário: apenas 10 anos após a 

invenção dessa ferramenta e sua chegada à Inglaterra, o rei Henrique VII, em I486, já  começava a 

instrumentalizar a imprensa para produzir anúncios oficiais, comentários tendenciosos sobre 

notícias estrangeiras e propaganda, a fim de combater a disseminação de informações transmitidas 

de forma oral, trivializadas então como “rumores” e “boatos”. Assim, a balada era a forma mais



segura de tecer comentários diretamente sobre questões domésticas (Sommervile, 1996, p. 18), e o 

gênero prosperou. Como enumera Sommerville, havia vinte e sete baladas sobre a Rebelião do 

Norte de 1569, dezenove sobre a Maria da Escócia, trinta e duas sobre a campanha da armada, etc. 

A rapidez com que essas baladas eram produzidas (às vezes no mesmo dia do acontecimento) e seu 

alcance eram impressionantes, e várias delas sobreviveram como obras artísticas muito depois de a 

notícia que transmitiram deixar de ser novidade -  concretizando, portanto, apesar de provavelmente 

não ser bem o que Pound tinha em mente, a definição de poesia como news that stay news.

Desde o começo estamos no território de um problema ético e ontológico sobre a verdade. A 

imprensa, como tecnologia, e o jornalismo, como negócio, fomentaram a ascensão da ficção (a 

balada da notícias, por exemplo, acabou criando o vocabulário para o romance do mundo inglês195), 

mas de formas talvez menos inocentes do que poderíamos imaginar se partirmos do pressuposto que 

essa forma de fomento foi apenas instrumental. Sommerville tem uma citação interessante sobre o 

assunto:

Some Elizabethan broadside ballads appeared on the same day as the event, and the 
standard eight-page quarto newsbook might appear within two days. Some of the 
excitement is caught in Henry Radeclyffe’s letter to his brother in 1569: “We have 
everydaye severall newes, and sometyme contraryes, and yet all put out as true.” We gather 
that even at that early date print did not necessarily confer authority on such accounts. 
(Sommerville, 1996, p. 18)

Do mesmo modo, a ficção romanesca também se aproveitou desse território nebuloso. Diz 

Gallagher:

The majority of seventeenth- and early-eighteenth-century credible prose narratives— 
including those we now call fictions—were meant to be read either as factual accounts or as 
“allegorical” reflections on contemporary people and events. When Daniel Defoe published 
Robinson Crusoe in 1719, for example, he certainly intended to deceive the public, and he 
succeeded.
(Gallagher in Moretti, 2006, p. 339)

O hoje chamado “marketing viral”, pode-se logo concluir, assim como o problema 

igualmente contemporâneo das tais fake news, é tudo menos novidade. Entre os relatos conflitantes 

e os exercícios de ficção apresentados como factuais, um cidadão do século XVI e XVII teria bons

195 O termo usado para se referir a essas baladas de notícia era nove/, emprestado do mundo românico: nouvelle em 
francês, novela em espanhol, nove//o em italiano, com esse sentido claro de “novidade”. Como comenta Goody 
(2010, p. 135), nove/ passou, no século XVI, a se referir a narrativas breves, no rasto do sentido do termo em 
italiano, como as encontradas no Decamerão de Boccaccio, para então descrever narrativas longas em prosa, como 
o termo é utilizado hoje, mas com a distinção de que havia dois tipos de narrativas em prosa: nove/í e romances, a 
diferença sendo que nove/í, provavelmente em virtude da origem do termo no mundo proto-jomalístico, se referia a 
narrativas verossímeis, realistas, enquanto os romances eram mais fantasiosos (Gallagher in Moretti, 2006, p. 336). 
Em francês, o termo para obras narrativas longas em prosa ficou sendo roman, com base no francês antigo ou 
ocitano romanz, que era como essas línguas se referiam a si próprias. Daí houve a mudança de sentido, de “língua 
vernácula” para “livro em vernáculo” e depois para histórias de aventura. A palavra chega ao português, “romance”, 
pela mesma via.



motivos para ler suas páginas impressas com um grão de sal. Era por esse motivo que o público de 

figuras seletas que dependiam com maior seriedade de um fluxo constante e seriado de informações 

verdadeiras estava disposto a pagar caro por isso, e havia serviços manuscritos de newsletters já 

antes do reinado de Henrique VII. Mas é na virada do século XVI para o XVII que a periodicidade 

se toma um elemento crucial para a transmissão de notícias impressas, primeiro com periódicos 

semianuais como o Mercurius Gallobelgicus, publicado em latim em Colônia a partir de 1594, e 

almanaques de retrospectivas dos acontecimentos do ano anterior, até chegarmos a newsbooks e 

newsletters que saíam em períodos específicos, bissemanais, quinzenais, semanais, na Alemanha, na 

Holanda e na Inglaterra, entre 1609 e 1620 (Sommerville, 1996, p. 21), e, enfim, a um ritmo diário 

com o Daily Courant, que estreou em 30 de abril de 1702 (Conboy, 2004, p. 56).

Os primeiros newsbooks ingleses, dada a censura que impedia a discussão de assuntos da 

política doméstica, investiam no sensacionalismo que ainda hoje é a característica marcante de 

tabloides populares, -  relatos de crimes, catástrofes e situações sobrenaturais -  mas a partir de 1620 

começa a exploração de uma matéria-prima potencialmente mais interessante: notícias mundiais, 

traduzidas do espanhol, do francês, do italiano, do alemão, etc., e publicadas em jornais chamados 

de corantos -  do francês courante, “corrente” (Sommerville, 1996, p. 22). Tanto em formato, em 

folhas, quanto em escopo, abrangendo acontecimentos factuais do mundo inteiro, os corantos já 

lembram muito o formato dojomal do século XX.

Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, o mundo francês também vinha 

desenvolvendo a sua forma de jornalismo. No entanto, tratava-se de um desenvolvimento mais 

lento, porque atrelado à coroa francesa e sua aristocracia (Botein, Censer & Ritvo, 1981). O 

primeiro jornal francês, a Gazette de France, fundada pelo médico de Luís XIII, em 1631, era 

essencialmente propaganda legitimista, enquanto outros periódicos da mesma época giravam em 

torno de assuntos como ciência, música, dança e o equivalente da época das colunas sociais de hoje. 

Essa ligação com o mundo antigo da aristocracia e não com o mundo liberal das mudanças rápidas 

das classes médias e trabalhadoras fazia com que o jornalismo francês fosse menos moderno, 

portanto. Ao mesmo tempo, no mundo germânico, como comenta Bósch, os historiadores de mídia 

holandesa ainda por vezes afirmam que foi em Amsterdã que surgiu o primeiro jornal publicado 

“mundialmente”, em 1609, e as regiões germanófonas ostentavam cerca de duzentas publicações 

(mais do que havia no restante da Europa combinado) distribuídas de forma regional, enquanto 

outros países tinhamjornais publicados apenas em suas capitais (Bosch, 2015, p. 41). Porém, apesar 

dessas vantagens, por motivos de baixa demanda e restrições autoritárias, quase nenhumjomal mais 

longevo conseguiu vingar no mundo germânico. Por isso, o modelo inglês nos é o mais útil aqui 

como arquetípico dojomalismo, a ser mais tarde tomado pelos outros como exemplo a ser seguido.



Há mais duas inovações relevantes introduzidas no modelo inglês dejornalismo que nos são 

dignas de menção, sem nos prendermos demais às minúcias dos conflitos políticos das ilhas 

britânicas do século XVII. A primeira é que, na década de 1640, quando a Inglaterra se volta contra 

o rei Charles I, começou uma demanda pela discussão da política doméstica: “In the wake of the 

political crisis which saw the summoning of the Long Parliament on 3 November 1640, members of 

Parliament from all factions insisted on having their speeches printed and distributed and their 

criticisms of the speeches of others” (Conboy, 2004, p. 27). Essa época foi, para Conboy, um 

período particularmente fértil para o jornalismo, bem como um tipo de era de ouro da influência 

jornalística sobre a política nacional -  e Charles I, por se recusar a dialogar com seus súditos através 

do jornalismo, ao contrário dos seus opositores no Parlamento, estava em clara desvantagem. Como 

aponta Sommerville (1996, pp. 34-8), essa foi a época em que o interesse do público, a abundância 

de coisas para noticiar e a competição ferrenha se combinaram para profissionalizar ojornalismo, o 

que levou o jornal a assumir já muitas das características que reconhecemos na forma que ele 

assumiu no século XX, como o recurso a manchetes e frontispícios para chamar a atenção, a 

atenção dada a “furos de jornalismo”, a importância da “imparcialidade” e a divisão de jornais 

segundo nichos sociais e políticos. A outra inovação relevante foi a invenção do anúncio 

publicitário quejá começa a aparecer no Mercurius Civicus: London’s Intelligencer, em 1643:

The inclusion of advertisements had started as a strategy by printers to use up empty space 
in their publications by placing announcements in their newsbooks for other publications of 
theirs, from books to pamphlets, but the practice soon became lucrative enough for the 
publishers to be canvassing outside their own business for advertising in order to boost their 
income. It would not be long until the interdependence of advertising and news became a 
characteristic combination ofjoumalism, with all the benefits and compromises this brings. 
(Conboy, 2004, p. 37)

Deixar espaços em branco, segundo Sommerville, não era um problema para os corantos, 

que com frequência não se davam ao trabalho de preencher todas as suas páginas. Porém, nota-se 

que logo os jornalistas ingleses começaram a ver nesses espaços em branco uma oportunidade 

lucrativa. Em 1649 era comum ver anúncios de “livros, remédios, achados e perdidos, pedidos de 

informação sobre mercadorias roubadas e parentes e criados fugidos” (Sommerville, 1996, p. 54). 

Por volta de 1652, os leitores já começavam a reclamar do excesso de anúncios por página. O 

jornalista e panfletista Marchamont Nedham, infame por ter trocado de lado não uma, mas duas 

vezes ao longo da Guerra Civil inglesa, também aproveitou essa chance para criar o primeiro 

periódico inteiramente dedicado a anúncios, o Publick Adviser, em março de 1657, no qual, como se 

observa ainda hoje nos cadernos de Classificados, o público poderia oferecer todo tipo de produtos 

e serviços, com ênfase em novidades: “Coffee (on 26 May) and chocolate (16 June) got their first 

exposure in its pages. It was new products, especially, that were advertised, reinforcing the



association of periodicity with novelty” (Sommerville, 1996, p. 55). Como todas as coisas que 

funcionam no mundo moderno, então em germe, a tendência da cultura publicitária foi se 

intensificar nas décadas seguintes, tornando-se um elemento inseparável dojomalismojá no século 

XVIII:

The freedom of journalism was a freedom shaped, even in its early emancipation, by the 
influence of advertising which dictated that the content and tone of newspapers in particular 
should be reasonably in tune with the emerging bourgeois culture. As early as 1705 Daniel 
Defoe would write: ‘the principal support of all the public papers now on foot depends on 
advertisements’
(Conboy, 2004, p. 59)

Mais tarde, no século XIX, como pontua Hobsbawm, a publicidade viria a se tornar tão 

lucrativa que um jornal francês como o Journal des Débats, com uma circulação de 10.000 cópias

em 1835, chegava a arrecadar 20.000 francos por ano com anúncios, enquanto o La Presse, em

1838, chegou a exorbitantes 150.000 francos, um valor que dobra em 1845 (Hobsbawm, 1975, p. 

184). No entanto, no século XVIII e final do XVII os anúncios ainda eram do tipo amador. De certa 

forma, esses espaços eram uma abertura do jornal para os leitores quebrarem um pouco, por um 

preço, o seu monopólio discursivo, o que é evidenciado também pela inclusão das colunas dos 

leitores. Era na segunda metade do século XIX que a publicidade viria a ganhar uma dimensão 

profissional e a forma como a reconhecemos hoje, com Thomas J. Barratt (1841-1914), 

considerado “o pai da publicidade”.

Nascido em Londres, Barratt se casou em 1864 com Mary Pears, filha de Francis Pears, 

dono da marca de sabão que leva seu nome, e suas táticas publicitárias renderam um sucesso 

estrondoso para a empresa. Como comenta Anne McClintock:

Through a series of gimmicks and innovations that placed Pears at the center of Britain’s 
emerging commodity culture, Barratt showed a perfect understanding of the fetishism that 
structures all advertising. (...) George Lukács points out that the commodity lies on the 
threshold of culture and commerce, confusing the supposedly sacrosanct boundaries 
between aesthetics and economy, money, and art. In the mid-1880s, Barratt devised a piece 
of breathtaking cultural transgression that exemplified Lukács’ insight and cliched Pears’ 
fame. Barratt bought Sir John Everett Millais’ painting ‘Bubbles’ (originally entitled ‘A 
Child’s World’) and inserted into the painting a bar of soap stamped with the totemic word 
Pears. At a stroke, he transformed the artwork of the best-known painter in Britain into a 
mass-produced commodity associated in the public mind with Pears. At the same time, by 
mass reproducing the painting as a poster ad, Barratt took art from the elite realm of private 
property to the mass realm of commodity spectacle.
(McClintock inMirzoeff, 2001, p. 510)

Dada a nossa discussão prévia sobre Benjamin, massificação e o poder da palavra, esse 

parágrafo nos oferece uma vasta quantidade de material para reflexão. Reservaremos essa discussão 

para mais adiante, no entanto, porque ainda temos algumas coisas para tratar dentro do tema do 

jornalismo, propriamente. Por ora aponto apenas para o fato de que, a partir do momento de sua



profissionalização, jornalismo e publicidade caminham juntos, e esta não teria conseguido surgir 

sem aquele. Considerando que é impossível imaginar o capitalismo moderno sem publicidade e 

qualquer discussão relevante de arte que não passe pela questão do discurso de massa, esse é um 

fator de extrema relevância.

Houve alguns nomes na literatura do século XVII que foram capazes de perceber o imenso 

poder do jornalismo, ainda emergente, de modificar a forma do público de lidar com a informação e 

que reagiram da maneira esperada -  com pessimismo. Como lembra Sommerville (1996, p. 28-9), 

para uma figura contemplativa como Robert Burton (1577-1640), autor da Anatomia da Melancolia 

(1621), a chegada periódica de notícias vindas da “França, Alemanha, Turquia, Pérsia, Polônia, etc.” 

era uma perturbação profunda. Esse comentário é feito logo no capítulo de abertura da obra, 

intitulada “Demócrito Júnior ao Leitor”, em que Burton conversa com o leitor assumindo a persona 

de um descendente do filósofo Demócrito, que escolhe a dedo por sua disposição melancólica, 

combinada a um senso satírico de humor, elementos que permeiam toda a obra. Diz ele, citando os 

nomes dos jornais da época: “My intent is no otherwise to use his name, than Mercurius 

Gallobelgicus, MercuriusBritannicus, use the name ofMercury” (Burton, 1883, p. 15). E continua:

I laugh at all, only secure, lest my suit go amiss, my ships perish, com and cattle miscarry, 
trade decay, I have no wife nor children good or bad to provide for. A mere spectator of 
other men’s fortunes and adventures, and how they act their parts, which methinks are 
diversely presented unto me, as from a common theatre or scene. I hear new news every 
day, and those ordinary rumours of war, plagues, fires, inundations, thefts, murders, 
massacres, meteors, comets, spectrums, prodigies, apparitions, of towns taken, cities 
besieged in France, Germany, Turkey, Persia, Poland, &c., daily musters and preparations, 
and such like, which these tempestuous times afford, battles fought, so many men slain, 
monomachies, shipwrecks, piracies and sea-fights; peace, leagues, stratagems, and fresh 
alarms. A vast confusion of vows, wishes, actions, edicts, petitions, lawsuits, pleas, laws, 
proclamations, complaints, grievances are daily brought to our ears.
(ibid.., p. 17)

E assim Burton prossegue enumerando, em seu estilo vertiginoso típico de compor partes 

significativas de seus parágrafos com listas e citações, todo tipo de material que chega a ele, como 

se fosse um “espectador num teatro comum”. O mundo em que Burton viveu ainda era um mundo 

muito distante do nosso, -  por mais que a Inglaterra e a França tivessem uma grande cidade cada, 

junto de algumas cidades medianas, a maior parte da Europa até o começo do século XIX era um 

mundo rural, como lembra Hobsbawm (1962, pp. 7-11) -  mas esses comentários evocam a 

realidade do século XX que cunhou o termo “telespectador” para descrever o público desse teatro 

dos eventos do mundo sentado diante da TV, eventos estes “ora cômicos, ora trágicos”. Ainda 

treinado num modo contemplativo de lidar com a realidade, para retomarmos a distinção de

Benjamin, Burton parece incapaz de dar a esse material o tratamento da distração que cabe à



produção mecânica, e o resultado é um atordoamento aliviado apenas pela quietude da vida 

solitária:

In Burton’s comments we can see the devastation that a news consciousness wrought on 
older—and sophisticated—forms of thought. It was like coping with an addictive product 
of which the tribe had no previous experience. Like newborns, readers could not ignore the 
blooming, buzzing confusion around them, as is possible in our more blase times. The 
whole world clamored for their attention, before the news industry had learned to screen 
reports with an eye to reader interest. As reports arrived from Constantinople and Japan, 
Burton thought it was his duty to take an interest in them all. They were the troubles of his 
world. Such lands might once have been mere curiosities, but now he was getting frequent 
letters from them.
(Sommerville, 1996, p. 29)

O mundo pré-moderno, para parafrasearmos Hobsbawm, era ao mesmo tempo menor e 

maior do que o nosso: menor porque o deslocamento era mais difícil (alguma rapidez de 

comunicação era possível entre capitais portuárias, por via marítima, mas o contato com a 

hinterlândia era de extrema dificuldade), o que reduzia o mundo conhecido, mas maior, porque 

existiam, por isso, vastos territórios praticamente desconhecidos (Hobsbawm, 1962, p. 9). O 

jornalismo agora trazia os problemas desses lugares longínquos para o universo dos leitores. Como 

diz Bosch (2015, p. 56), “Occurrences which had previously seemed distant were now becoming an 

inherent part of people’s private thoughts. Periodical reports on distant events which included date 

and place thus shifted the relation between space and time”.

E possível observar, pois, como o fato de esses comentários se verem logo na abertura de 

uma obra como a Anatomia indica o peso, para o espírito da época, desse novo modo de pensar a 

relação com a informação. Considerando como hoje notícias de lugares distantes, como a queda de 

um avião na Malásia ou um atentado terrorista na França, são capazes de ocupar nossos espaços 

mentais e afetivos, nota-se que o nosso modo de lidar com notícias já estava em germe nesse 

período, portanto.

O dramaturgo Ben Jonson (1572-1637) vai além de Burton em seu pessimismo, porém, e 

dedica toda uma peça a satirizar o jornalismo -  a comédia The Staple o f News, estreada em 1626, 

primeiro para a corte e depois para o público, e então publicada em papel em 1631. Às vezes 

traduzido apenas como “mercado” (como na tradução do título da peça, “O Mercado das Notícias”), 

staple era um termo medieval para certas cidades ou regiões com autorização governamental para 

comércio de certos produtos, o que na prática implicava um monopólio. Ao dar esse nome à peça 

Jonson estava então satirizando as tendências venais do jornalismo incipiente e o vício do público 

em pagar caro para saber de boatos extravagantes (Harp, 2000, p. 90). Jonson, diz Sommerville 

(1996, p. 30), “wanted to impress upon his audience that the news they gobbled so greedily was 

produced by the same kind of entrepreneurs who supplied them with adulterated lard”.



Isso fica ainda mais claro quando acompanhamos o seu enredo -  não exatamente sutil em 

suas críticas cujos protagonistas são personagens com os nomes sugestivos de Pennyboy Junior e 

Lady Pecunia. O pai de Pennyboy Junior, Pennyboy Canter, finge a própria morte para observar 

como a família se comportará com o dinheiro herdado, e o principal conflito da peça gira em torno 

das tentativas de Pennyboy Junior, que é pródigo em seus gastos, e Pennyboy Senior, seu tio, o 

típico avarento de comédia, de cortejar Pecunia. Uma das formas com as quais Pennyboy Junior 

gasta seu dinheiro, por exemplo, é levando Pecunia ao Staple para entretê-la com notícias absurdas:

These include rumors that the “Hollanders” have “an invisible eel / To swim the haven at 
Dunkirk and sink all / The shipping there” (3.Z.76-8) and that an “alewife” has found the 
secret of perpetual motion “in Saint Katherine’s [tavern], / At the sign o’ the Dancing 
Bears” (11.105-7). Much of what Jonson satirizes has at least some basis in contemporary 
gossip, but the transparent foolishness of such “news” is of course lost on those with the 
pressing need for novel ways to spend their newly acquired money. “News” is here merely 
what is new and its relation to truth is beside the point, a particularly gross example of 
moral disorder for Jonson whose devotion to honesty was proverbial. In addition, Jonson 
had little use for reports, accurate or not, of merely contemporary affairs, preferring to 
search for universal and durable truths rather than to be titillated by curiosities of passing 
events.
(Harp, 2000, p. 91)

São satíricas também as presenças de um personagem chamado Nathaniel, referência a 

Nathaniel Butter196, cujos corantos dominavam o mercado da primeira metade do século XVII, e 

dos jeerers, homens falidos de diversas profissões (incluindo um “poetastro”) contratados para 

deixarem as notícias mais interessantes e polêmicas, o que muitas vezes envolvia ofensas.

Como fica claro, se podemos interpretar The Staple ofNews como indicativo das opiniões do 

próprio Ben Jonson (e os críticos apontam que sim, podemos), o seu posicionamento quanto à 

indústria das notícias era hostil. O problema, como comenta Sommerville (1996, p. 31), não era 

tanto a dificuldade em acompanhar um fluxo tão atordoante de novidades, mas o mero fato de que o 

texto impresso conferia autoridade a essas “coisas insubstanciais” que são as notícias, de modo que 

um público que poderia estar se dedicando a grandes questões, em vez disso, desperdiça sua atenção 

com “fofocas”. Que esse hábito tenha fomentado um mercado lucrativo era ainda mais agravante. 

Nesse sentido, para Sommerville, tanto Jonson quanto Burton são representativos da cultura, então 

crepuscular, da Renascença inglesa -  Burton no lado acadêmico, Jonson no criativo.

Existe uma tendência hoje de o grande público consumir material artístico e de 

entretenimento que bate de frente ideologicamente com as tendências do mundo às quais esse 

mesmo público tende a aderir -  talvez o exemplo mais óbvio desses últimos anos seja um seriado

196 Em dado momento, por exemplo, no ato 1, cena 4, v. 13, uma mulher visita o mercado das notícias e um dos 
funcionários lhe diz, com um trocadilho óbvio, “O! You are a Butterwoman, ask Nathaniel” (Jonson, 1905, p. 20).



como Black Mirror197. É difícil pressupor que o público do século XVII tivesse essa mesma 

dinâmica, que parece florescer a partir da modernidade. Logo, como era de se esperar, os 

espectadores não gostaram de The Staple ofNews, e todas as peças tardias de Ben Jonson, inclusive, 

produzidas a partir de The Devil is anAss (1616), receberam à época o rótulo pejorativo de dotages 

(“delírios”, “demências”, “sinais de senilidade”).

O poeta John Milton (1608-1674), que foi contemporâneo de Burton e Jonson, ainda que de 

uma geração mais nova, dá indicações também de pensar em termos alinhados aos deles. Quando, 

em meio à Guerra Civil inglesa, o Parlamento aprova a Ordenação de Licença de 1643, proibindo a 

publicação de qualquer obra impressa que não tivesse o imprimatur do governo, Milton reagiu 

produzindo o discurso Areopagitica, panfleto publicado ilegalmente em 1644, em defesa da 

liberdade de expressão. A liberdade defendida por Milton, no entanto, ao que tudo indica, não é uma 

liberdade incondicional, aplicada a todos os gêneros de material impresso:

Nobody at the time argued in favor of journalism in any philosophical sense. It used to 
puzzle historians that John Milton, the author of an eloquent appeal for freedom of 
publication in 1644, should have consented to censor newsbooks in 1651. But Fredrick 
Siebert, in considering the issue of press freedom, doubts that Milton ever thought of 
printed periodical news as a form of literature deserving of respect or legal protection. 
“Milton wanted freedom of discussion for serious-minded men who held honest, although 
differing opinion. He was not willing to extend this same freedom to men of lesser standing 
with less serious purposes. To him, both Roman Catholic literature and ephemeral 
journalism were beyond the pale.” In these terms, Milton could have faulted periodicals 
either in the point of seriousness of purpose or of the sketchiness of argument.
(Sommerville, 1996, p. 44)

Infelizmente para Jonson, Burton e Milton, nesse quesito os três seguiram na contramão da 

história. Logo o modo clássico, contemplativo e humanista, de ler e pensar viria a morrer afogado

no fluxo constante do modelo jornalístico. Ou, pelo menos, isso é algo que eles poderiam dizer. A

bem da verdade, como sabemos, o modo humanista de leitura, que difere do modo antigo da 

tradição escolástica pelo fato de não ser intermediado por outras autoridades, foi ele mesmo uma 

invenção recente possibilitada pela imprensa. Além do mais, ainda que os custos de produção de 

livros tenham diminuído drasticamente, em toda a Europa a porcentagem da população que possuía 

livros, entre os séculos XV e XVIII, era minúscula, e a posse de livros sempre foi privilégio das 

classes mais altas198 (Fischer, 2003, pp. 214-9, 224-5).

197 O que quero dizer com isso é que vivemos numa época que claramente valoriza a tecnologia digital e o seu 
crescimento assombroso, como se observou ao longo das últimas décadas, inclusive no sentido financeiro, com a 
ascensão de empresas de software e, nos anos mais recentes, de redes sociais e aplicativos para celular. Assim 
sendo, um seriado que se dedica a explorar e criticar as possibilidades e implicações sociais mais sinistras da 
tecnologia (assistido, ironicamente, não em televisões antigas, mas em dispositivos digitais sofisticadíssimos) 
poderia causar estranheza, mas há alguma forma de prazer para este público, para além dos anarcoprimitivistas e 
adeptos do Unabomber, em consumir esse material. A dissonância ideológica não é um problema neste caso. E, sim, 
eu estou ciente de que esta referência virá a se tomar bastante datada em breve.

198 Como Sommerville (1996, p. 164) relata, a filosofia sofreu com o crescimento do jornalismo, como indicado pela 
ascensão de figuras como Shaftesbury, que era oposto a qualquer tipo de pensamento mais “difícil” do que o da



Mas, para o agravo dos literatos preocupados com a banalização do pensamento promovida 

pelo jornalismo, o fim do século XVII começou ainda a produzir os primeiros periódicos literários. 

No rastro do Athenian Mercury (1690-97), que inaugurou o gênero da coluna de conselhos, 

respondendo perguntas dos leitores sobre ciência, política e religião, surgiram Works o f the Learned, 

em 1691, ao que se seguiu, à moda do francês Mercure Galant (1672), o Gentleman’s Journal, e o 

The Compleat Library: Or, News for the Ingenious, ambos em 1692, e Miscellaneous Letters, em 

1694, e assim por diante. Houve alguma dificuldade para encontrar o tom certo -  Works o f the 

Learned pecava por visar um público excessivamente letrado, trabalhando apenas com filosofia, 

enquanto o Gentleman’s Journal, apesar de se propor descer ao nível do público, tratando todos os 

assuntos em tom de conversa de jantar, teve suas expectativas frustradas ao esperar que o público 

contribuísse com material próprio (Sommerville, 1996, pp. 109-13). Outros nomes importantes são 

o Tatler (1709-11) e The Spectator (1711-12).

Dois romancistas, Jonathan Swift e Daniel Defoe, na geração seguinte, foram mais 

perspicazes em reconhecer as possibilidades do jornalismo, e ambos trabalharam para jornais, 

inclusive em extremos opostos do espectro político. Outros autores de sucesso do mundo anglófono 

que também famosamente foram jornalistas incluem Mark Twain e Charles Dickens, no século 

seguinte. No entanto, ainda que Defoe tenha sido hábil em se valer do “vício” do público por 

novidades, não importando se reais ou inventadas, a fim de promover o grande golpe de marketing 

de seu Robinson Crusoé, Swift se via ao lado de Pope em desprezar o novo público formado pelo 

jornalismo:

Those who only learned to read because of the newspapers they found lying about were not 
schooled in traditional poetry, drama, or scholarship. For them, as J. Paul Hunter dryly 
remarks, the new literature, whether in newssheets or novels, “took events and rumors of 
the street and returned them to the street in printed form.” Newsreading habits dictated a 
new departure in literature, in line with John Dunton’s “Athenianism” rather than Swift and 
Pope’s “Augustanism.” Swift’s Tale o f  a Tub and Pope’s Dunciad labored to discredit the 
new culture by exhibiting it in the context of earlier standards.
(Sommerville, 1996, p. 165)

Tais mudanças e inovações seriam cruciais para o florescimento do romance como modo 

literário.

Em todo caso, fica evidente que é possível encontrarmos o germe do nosso mundo 

contemporâneo de ciclos constantes de estímulos, de frequências cada vez maiores, no jornalismo 

emergente do século XVII. Uma vez estabelecido um ritmo periódico de novidades, por mais 

estranho que esse conceito pudesse ser, a sociedade rapidamente se acostuma, encontrando nesse

conversa da “sociedade polida” e acreditava que “homens especulativos” (i.e. eruditos) pervertiam o bom senso -  
uma situação que, para Sommerville, era engendrada e cultivada pela cultura dos cafés (coffee houses) do século 
XVIII onde as pessoas se reuniam para ler e discutir as notícias. Os paralelos contemporâneos são evidentes.



ritmo também o compasso ideal para o espírito de “revolução permanente” que anima o 

capitalismo, nas palavras de Marshall Berman, comentando Marx, que ocupará nossa atenção na 

seção seguinte deste capítulo. O progresso, a inovação e a novidade deixam de ser eventos 

esporádicos, como eclipses, acontecendo aos sobressaltos, e passam a ser uma constante. A 

estabilidade que caracterizava o mundo medieval deixa de ser um ideal, mas passa a significar “tão- 

somente entropia, morte lenta, uma vez que nosso sentido de progresso e crescimento é o único 

meio de que dispomos para saber, com certeza, que estamos vivos” (Berman, 1986, p. 93). Os 

comentários de Sommerville (1996, p. 4) de que a periodicidade, “o primeiro caso de obsolescência 

programada”, é mais do que tudo uma estratégia econômica -  pois, sem ela, uma indústria 

jornalística não poderia existir -  se alinham com essa noção1".

A adequação do jornalismo, sobretudo o jornalismo inglês possibilitado pelas políticas 

liberais, a esse novo mundo emergente foi comprovada pelo seu sucesso. O ano de 1694 viu o fim 

da censura imposta pela Ordenação de Licença de 1643, e então, segundo Conboy:

From 1695, journalism begins to consolidate its position as an official constituent of 
political opinion-making outside the narrow circle of policy-makers of the previous era. 
Political opinion and, through the work of more culturally orientated publications, social 
expectations were to become much more dependent on the circulation of periodically 
produced printed matter whether in the form of news-sheets, newspapers, essay sheets, 
pamphlets or any of the other genres which flourished after 1695.
(Conboy, p. 55)

Pois, se o século XVII observou o nascimento dos jornais e seus primeiros passos nos

experimentos em divulgar, em ritmos regulares, notícias locais e estrangeiras, discutir política e

fazer publicidade, o século XVIII foi quando eles explodiram:

Newspaper circulation shot up on an international level in the eighteenth century, even 
though hardly any innovations had occurred in printing technology. In the second half of 
the eighteenth century, the total number of publications doubled in the German territories, 
reaching an average of approximately 600, while the number of newspapers climbed to 
between 200 and 250, resulting in over 300,000 copies per week (see Welke 1977: 78f.). 
Circulation figures were similarly high in England, where the numbers of newspapers and 
print runs had spiralled rapidly since the introduction of widespread press freedom in 1695. 
Thanks to the use of revenue stamps, reliable figures are on record. In 1750, 9.4 million 
stamps were disbursed (approximately 180,000 per week), and in 1800 the number reached 
16.4 million (around 315,000 per week). In addition, unauthorised copies as well as the 
illegal Unstamped Press were available (Barker 2000: 30). In France, weekly circulation 
rose to at least 44,000 in the 1770s, with the Gazette de France reaching its peak in the 
1750s with approximately 15,000 copies and the few remaining papers accounting for a 
circulation figure of at least several thousand.
(Bosch, 2015, p. 48)

Para Sommerville, a principal consequência do estabelecimento dessa instituição foi a 

criação do que se chama de “opinião pública”. À diferença do livro, essa posse rara antigamente,

199 Curiosamente, o capítulo final do volume de Sommerville tem o título de “revolução permanente”



vendido a grupos pequenos de pessoas e lido em ritmos heterogêneos, a notícia periodizada cria um 

público que pela primeira vez está lendo um mesmo material: “Readers could be sure that hundreds 

of other people were reading exactly the same thing at exactly the same time. Such a ‘stream of 

perceptions and sentiments’ created the stream of consciousness for a whole society” (Sommerville, 

1996, p. 20). E o resultado é que há três principais efeitos atribuídos pelos pesquisadores da área à 

popularização do jornalismo e da palavra impressa: “they contributed to the standardisation of 

language, the génération and archiving of knowledge, and the establishment of permanent spheres 

of communication” (Bosch, 2015, p. 55).

O formato da notícia como gênero textual, apresentando fatos para discussão e não análises 

profundas, e a sua extensão limitada, que permite a leitura mais rápida (do contrário as pessoas não 

teriam tempo de 1er um periódico antes de o próximo sair), conspiraram perfeitamente para esse 

desenvolvimento, com o resultado de que, pela primeira vez, passou a existir um público de 

“espectadores do teatro do mundo” unidos pelo fio comum das notícias. Com números como 

300.000 exemplares impressos toda semana, qualquer cavalheiro poderia pressupor que o outro teria 

também lido o jornal e estaria a par dos acontecimentos -  e a pressão social para se manter 

atualizado, mesmo que nada marcante estivesse acontecendo, era motivo o suficiente para continuar 

consumindo jornais200. O importante, afinal, como diz Sommerville, não é tanto a informação 

contida quanto a sensação de estar a par dos acontecimentos. Esse ato de criação de público é uma 

estratégia crucial num mundo em que as cidades pela primeira vez chegam a populações de um 

milhão de habitantes. Uma vez criado um discurso público que atinja a grandes grupos de pessoas, 

os jornalistas com efeito passam a ter domínio das informações que circulam, a ponto de serem 

possíveis, por exemplo, a expansão do partidarismo e a censura por omissão -  qualquer ocorrência 

passa a ser irrelevante se não vira notícia, e qualquer produto que não seja anunciado nos jornais 

não terá como competir com os concorrentes, seja ele um livro, seja ele um sabonete. E essa 

percepção do poder contido no controle da informação que levou Thomas Carlyle (1795-1881) a 

declarar, em seu On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (1840), que havia um 

“Quarto Poder sentado na galeria dos repórteres”, mais importante do que os outros três. A citação 

inteira é ainda mais interessante:

200 É interessante observar como um fenômeno semelhante se dá também com a ficção serializada. Dos folhetins às 
radionovelas aos filmes do começo do século XX e telenovelas e seriados contemporâneos, cristalizou-se uma 
cultura de consumo de entretenimento em que é necessário manter-se atualizado sobre os acontecimentos para fazer 
parte da discussão (e a prova disso é a manifestação dessa cultura na forma das antigas revistas de fofoca que 
também falavam do que tinha acontecido nos últimos capítulos das novelas, numa época em que isso não podia ser 
conferido em wikis online). Uma consequência foi a emergência de uma aversão a spoilers que seria muito difícil 
de explicar, por exemplo, para o público das tragédias. Fica evidente como a forma de disseminação desse material 
afeta o seu consumo, inclusive na dimensão psicológica.



Burke said there were Three Estates in Parliament; but, in the Reporters’ Gallery yonder, 
there sat a Fourth Estate more important far than they all. It is not a figure of speech, or a 
witty saying; it is a literal fact,—very momentous to us in these times. Literature is our 
Parliament too. Printing, which comes necessarily out of Writing, I say often, is equivalent 
to Democracy: invent Writing, Democracy is inevitable. Writing brings Printing; brings 
universal every-day extempore Printing, as we see at present. Whoever can speak, speaking 
now to the whole nation, becomes a power, a branch of government, with inalienable 
weight in law-making, in all acts of authority. It matters not what rank he has, what 
revenues or garnitures: the requisite thing is, that he have a tongue which others will listen 
to.
(Carlyle, 1840, p. 194)

Carlyle fala em democracia e, de fato, ojomalismo também foi um aspecto importante para 

a formação dos Estados Unidos, o primeiro país a ser chefiado pelo cargo moderno de presidente 

democraticamente eleito. O tipo de jornalismo que emergiu nas colônias não podia se sustentar 

sobre o formato do coranto com notícias ultramarinas, por motivos óbvios, de modo que ele 

precisou se desenvolver com base em notícias locais e regionais, crime, entretenimento e, 

sobretudo, comentário político. O principal nome aqui, é claro, é Benjamin Franklin. Seu irmão, 

James Franklin, era dono de uma gráfica e foi com ele que Benjamin aprendeu o oficio. Como 

comenta Bosch (2015, p. 50), Franklin estabeleceu uma conexão entre comprometimento moral, 

político e social na imprensa norte-americana, transformando o jornal num fórum político para 

discussão de questões importantes, num furor cívico alimentado pelo desejo de independência. 

Entre a participação da imprensa, como vimos, na Revolução Americana, na Guerra Civil inglesa e 

mais tarde na Revolução Francesa, fica evidente o papel político que ojornalismo incipiente acabou 

reivindicando para si.

Sobre Franklin ainda, Fischer nos oferece um comentário interessante e que serve para 

ilustrar mais uma vez a dinâmica, apontada por Walter Benjamin, da oposição entre o valor 

existencial de obras de arte produzidas a mão e o valor expositivo (i.e. de contato com o público) da 

obra reproduzida mecanicamente. Porém, nesse caso não se trata de arte, mas de documentação:

When, in 1215, England’s King John affixed his seal to Magna Carta, the charter 
recognizing the rights and privileges of the barons, Church and freemen, the ink-inscribed 
parchment was simply a document, not to be read as such, but to be produced as legal 
evidence if ever transgressed against. When the United States Constitution was written in 
1787, however, Benjamin Franklin (1706-90), not only a Father of the Constitution but also 
one of Philadelphia’s leading publishers and printers, insisted that many thousands of 
copies of this be printed. This fundamental charter of human rights, Franklin declared, was 
to be read by as many Americans (that is, white male property owners) as possible: not 
merely because it was their fundamental right but, much more importantly, because it was 
their civic responsibility as equal citizens of a free nation. Certainly no gesture could signal 
reading’s social advance over the intervening centuries more poignantly.
(Fischer, 2003, pp. 283-4, grifos nossos)

O fato de que, para a população, se torna possível e, mais do que possível, relevante ter 

contato com um documento público é ilustrativo dessa mudança de lógica, do manual para o



mecânico, não apenas no mundo da arte. As palavras-chave no trecho, porém, são “avanço social da 

leitura”, o que nos leva a uma outra consequência do jornalismo: ao se criar um público cada vez 

maior, construído com base no desejo de se manter atualizado, e sendo a escrita o meio pelo qual 

esse público se constrói, cada vez mais o letramento se faz necessário. Livros que não fossem a 

Bíblia ainda eram raridade, mas a classe média e as classes trabalhadoras logo se tornam 

consumidoras ávidas de notícias, o que continua uma tendência até hoje (ou até poucos anos atrás, 

pelo menos...), para não falar nada também da presença ubíqua de anúncios e pôsteres sendo 

pregados por toda parte, que evoluíram e assumiram as formas de outdoors, placas e cartazes de 

todos os tipos (ibid., pp. 246, 287, 304). Com a proliferação da palavra impressa, muito mais 

difundida pelos materiais efêmeros do que pela literatura em livros, a civilização ocidental enfim 

fazia a transição do mundo lecto-oral, instituído no Oriente Próximo desde a Idade do Bronze, para 

um mundo letrado, de modo que a escrita não era mais um “acessório elitista, mas parte integral da 

existência diária”.

As consequências para a consciência ocasionadas pela transição para o mundo escrito são 

numerosas demais para tratarmos aqui. Ong, por exemplo, complementando Havelock, fala da 

articulação cada vez maior da introspectividade, abrindo a psique, “como nunca antes, não apenas 

ao mundo objetivo externo distinto de si mas também para o eu interior, contra o qual o mundo 

objetivo contrasta” (Ong, 1982, p. 103). O sucesso das principais religiões do mundo -  como o 

budismo, judaísmo, cristianismo e islã -  se deve às possibilidades dos textos sagrados de 

encontrarem ressonância com seus leitores/ouvintes pelo processo de contemplação. A ausência de 

equivalentes para a religião greco-romana foi, para Ong, o que impediu que ela penetrasse da 

mesma forma os recessos da psique ocidental, sendo reduzida a um recurso arcaico literário. Do 

mesmo modo, a redescoberta do pensamento esotérico, para além da ortodoxia religiosa, no 

Ocidente, se deu pelo meio da escrita, entre os textos místicos e mágicos, cabalísticos e herméticos, 

traduzidos por figuras como Ficino, que comentamos no capítulo anterior, e pela longa tradição de 

grimórios importados e adaptados do oriente (Davies, 2009, p. 3). No mais, já mencionamos, 

seguindo Goody (2010, p. 70 e ss.), como a ficção é um desenvolvimento recente, não encontrado 

em culturas orais, o que Ong complementa, mencionando o surgimento da categoria de 

“personagens redondos” no romance moderno, concomitante com a internalização da consciência 

concebida pela escrita.

Como dito, os exemplos são numerosos demais, mas citaremos um último caso, relevante 

por ressaltar a questão da temporalidade do jornalismo. Como Ong aponta, até mesmo a noção de 

tempo é alterada pela incorporação generalizada da escrita: afinal, “numa cultura sem jornais ou 

qualquer outro material com datas atuais para perturbar a consciência, que motivo as pessoas teriam



para saber qual é o ano atual do calendário?” (ibid., pp. 95-6). Questões de calendário eram um 

assunto importante para classes detentoras de formas da escrita, como os membros da alta 

hierarquia da Igreja, preocupados com a data em que cai a Páscoa, por exemplo, e antigos 

astrólogos/astrônomos, para quem o tempo tinha uma dimensão material muito bem representada 

pelo movimento dos astros e que necessitavam de um grau de exatidão para produzir horóscopos e 

prognosticações. Para o restante da sociedade, especialmente uma sociedade rural, a principal 

marcação de tempo relevante é a das estações, indicando a época de plantio ou de colheita. Mas, ao 

inserimos ojornal numa sociedade, temos a situação muito diferente de ojornal de hoje tomar o de 

ontem obsoleto201.

Quando chegamos enfim ao século XIX, a situação em que encontramos os jornais é 

bastante semelhante ao modelo como os conhecemos, com seus cartuns, manchetes e edições 

diárias. Como aponta Fischer (2003, p. 287), em Nova York os editores de jornal conseguiram 

chegar a números exorbitantes de exemplares em circulação, -  240 jornais diários, com circulação 

de 750.000 exemplares em 1850 -  tomando-se o principal e mais influente material de leitura para o 

cidadão médio norte-americano. Também o capitalismo avançava literalmente a todo vapor, e com 

ele a polarização política que ainda caracteriza o nosso debate atual, sendo o próprio conceito de 

“direta” e “esquerda” concebido a partir das divisões da Revolução Francesa. O ponto de virada, 

para Hobsbawm (1975, pp. 244-5), é a obra de Marx, que pela primeira vez analisa o capitalismo de 

tal forma que transfere o centro de gravidade do discurso pró-socialismo não com base na sua 

desejabilidade racional, mas como uma inevitabilidade histórica: assim como o capitalismo emergiu 

“inevitavelmente” a partir dos desdobramentos históricos da Europa, suas contradições internas 

também fazem com que ele esteja fadado a entrar numa crise da qual não poderá se recuperar.

Segundo Hobsbawm, Marx não meramente ataca o capitalismo -  e, de fato, como aponta 

Berman, os comentários de Marx formam na verdade uma ode aos burgueses:

Os paradoxos no interior do Manifesto se mostram praticamente desde o início: 
especificamente, a partir do momento em que Marx começa a descrever a burguesia. “A 
burguesia”, afirma ele, “desempenhou um papel altamente revolucionário na história”. O 
que é surpreendente nas páginas seguintes é que Marx parece empenhado não em enterrar a 
burguesia, mas em exaltá-la. Ele compõe uma apaixonada, entusiasmada e quase lírica 
celebração dos trabalhos, idéias e realizações da burguesia. Com efeito, nessas páginas ele 
exalta a burguesia com um vigor e uma profundidade que os próprios burgueses não seriam 
capazes de expressar.
(Berman, 1986, p. 90)

201 Para ilustrar: imaginemos uma notícia qualquer, sobre, por exemplo, uma pessoa desaparecida, com uma série de 
matérias sobre o seu desaparecimento, a investigação policial e a sua redescoberta. Por mais emocionante que possa 
ser acompanhar essas notícias (sempre causa de comoção midiática), a última matéria toma todas as outras 
supérfluas, e a pessoa que leia o jornal velho sem querer, reencontre a pessoa desaparecida e procure a polícia para 
relatar que a encontrou vai apenas perder seu tempo e se tomar objeto de ridículo.



Como ele prossegue na argumentação, o louvor de Marx aos burgueses se faz pelo viés da 

atividade e capacidade de realização que, em questão de um século, gerou “um poder de produção 

mais massivo e colossal do que todas as gerações anteriores reunidas”. Os avanços tecnológicos que 

construíram o mundo moderno são fruto do furor burguês que gera um horror à estase: novos 

produtos e serviços precisam sempre ser oferecidos, para que a arrecadação permita racionalmente a 

produção de produtos e serviços novos, melhores e com maior alcance. A única possibilidade de se 

manter uma economia viável é através da inquietação, do crescimento e do progresso. Todos os 

ciclos e processos tendem a se tomar mais intensos e mais rápidos enquanto forem uma 

possibilidade de lucro. A ironia da situação, porém, é que essa energia ativa tem limites, ela só se 

aplicajustamente ao que pode dar lucro, em detrimento de todo o resto. Os burgueses “não podem 

olhar de frente as estradas que abriram”. E a consequência da exploração humana, que também se 

intensifica, é o que, nas previsões de Marx, viria a trazer a crise final do capitalismo nas mãos das 

massas de proletariados descontentes.

Em muitas formas, como vimos com Sommerville (1996, p. 4), ojomalismo representou um 

tipo de antecipação de toda a lógica capitalista: a informação se torna uma mercadoria e a 

engenhosidade humana transforma o ritmo natural irregular em ciclos periódicos previsíveis (mais 

ou menos como uma pedra irregular pode ser trabalhada, entalhada e polida até assumir uma forma 

artificial), não apenas atendendo a uma demanda já existente, mas criando-a -  e, de quebra, 

concebendo no processo um elemento do qual depende a economia moderna, a publicidade. O 

jornalismo então não só estava profundamente adaptado para prosperar com o boom do capitalismo 

que ocorre na segunda metade do século XIX, como ele próprio ajudou a concebê-lo. Nos primeiros 

anúncios de novidades como chocolate e café já se via o germe da ânsia pelo novo que caracteriza o 

furor burguês.

Essa ânsia pela novidade que inevitavelmente pressupõe a destruição, com frequência 

programada, do que é antigo e poderia ser durável. E isso nos leva a citar Berman mais uma vez:

Não obstante, a verdade é que, como Marx o vê, tudo o que a sociedade burguesa constrói é 
construído para ser posto abaixo. “Tudo o que é sólido” — das roupas sobre nossos corpos 
aos teares e fábricas que as tecem, aos homens e mulheres que operam as máquinas, às 
casas e aos bairros onde vivem os trabalhadores, às firmas e corporações que os exploram, 
às vilas e cidades, regiões inteiras e até mesmo as nações que as envolvem — tudo isso é 
feito para ser desfeito amanhã, despedaçado ou esfarrapado, pulverizado ou dissolvido, a 
fim de que possa ser reciclado ou substituído na semana seguinte e todo o processo possa 
seguir adiante, sempre adiante, talvez para sempre, sob formas cada vez mais lucrativas. 
(Berman, 1986, p. 97)

Creio que não precisamos glosar como o mote “Tudo que é sólido desmancha no ar” se 

aplica com perfeição aojomalismo.



E razoável pressupor, portanto, que uma das colaborações dojornalismo para a mentalidade 

moderna foi cimentar essa nova lógica econômica na psiquê europeia, e a obra de um poeta como 

Baudelaire, em seus momentos menos esotéricos e mais ligados à vida urbana, é exemplar dessa 

forma de pensar e se relacionar com a cidade. Pensemos no caso da famosa “Passante” (Baudelaire, 

1985, p. 344), a mulher cativante e misteriosa a quem o poeta dedica um soneto em suas Flores do 

Mal, num tipo de experiência que é típica da modernidade -  o contato brevíssimo e momentâneo 

com uma completa estranha, uma pessoa que representa toda uma potencialidade de experiências 

novas, portanto, que jamais serão desfrutadas porque ela mesma não será reencontrada, retornando 

ao caos de onde veio. Quantas vezes isso não acontece de fato no nosso cotidiano, nos mercados, 

nos ônibus e nos metrôs, ainda que talvez com menos intensidade? Um certo prazer, para 

Baudelaire, é derivado desse contato, mas um prazer estranho, atormentado, porque derivado do 

desejo que jamais será satisfeito, como se a satisfação fosse ela mesma um tormento -  como 

comenta Greaney, “fleetingness is essential to the Baudelairean encounter, of which Benjamin 

writes, ‘Fulfillment is not so much denied as spared’” (Greaney, 2008, p. 124). Algo semelhante se 

observa no suicídio de Axel, podemos dizer. A Passante, em todo caso, emerge em meio ao caos 

histórico e ao barulho da rua, com uma revelação, como analisa Ross Chambers, da percepção da 

alienação que aflige o indivíduo. Essa alienação nunca pode ser sanada, e é n o  máximo reconhecida 

nesses momentos de elevação da consciência, mas, para Baudelaire, a atmosfera da rapidez das 

mudanças que constitui o cenário urbano, representado pelo barulho “ensurdecedor” da rua, é a 

sacralidade sinistra encarnada na Passante (como no cisne e nos sete velhos dos poemas epônimos), 

que, por mais que vertiginosa, revelando “a experiência do tornar-se consciente da longa queda da 

humanidade no pesadelo da história”, é uma fonte possível de novas belezas (Chambers, 2015, pp. 

17, 32) -  talvez ainda mais belas porque tragicamente fugazes.

Concluída essa revisão da história da leitura impressa efêmera, como traçada por Conboy, 

Sommerville e Bosch, à luz do pensamento linguístico-antropológico de Goody, Ong e Fischer, 

podemos continuar com a nossa análise gramatológica iniciada nas seções anteriores. Nossa 

discussão das características da escrita permitiu que chegássemos aos conceitos de aura, 

permanência e, derivando dessas outras duas, reverência e potencial mágico/religioso. A aura deriva 

do processo material da inscrição, e a permanência é o que permite a consulta posterior, os seus 

sinais fixos ancorando o sentido em meio às vicissitudes do mundo. A reverência é semelhante ao 

que se tem diante de qualquer obra de arte dotada de aura, enquanto o potencial mágico da escrita 

deriva do potencial mágico atribuído a toda linguagem, em culturas orais, mas afixado à 

permanência (Ong, 1982, p. 91) que permite que as ordens mágicas sobre o mundo continuem 

operando indefinidamente enquanto a escrita perdure.



Como alguns exemplos apontam, algo dessas categorias secundárias ainda detém algum 

poder de persistência, por mais que seja apenas em casos isolados: as edições Humas da Bíblia 

Hebraica não têm o mesmo grau de santidade que um Sefer Torah, mas ainda assim não podem ser 

tratadas com descaso (do mesmo modo como o volume cabalístico de Kaplan não deve ser levado 

ao banheiro), e Fischer nos lembra que o humanista holandês Erasmo de Roterdã beijava com 

devoção o seu exemplar impresso das obras de Cícero antes de abri-lo (Fischer, 2003, p. 218). Ong 

cita um caso relatado pelo romancista nigeriano Chinua Achebe, na vila de Ibo, na qual o único 

homem que sabia ler guardava absolutamente todo e qualquer material impresso que encontrasse 

(jornais, recibos, embalagens), porque tudo lhe era precioso demais para jogar fora (Ong, 1982, p.

91). A graça da anedota repousa no gesto estranho de se guardar material impresso como se fosse

raridade, já que é algo que ninguém faria no mundo ocidental. Se o homem da vila fosse 

transladado para uma cidade grande, é provável que seu hábito cessasse. Porém, com a impressão 

de materiais efêmeros, tanto a permanência quanto a aura são destruídos: a aura, porque não há mais 

o contato de um criador com sua obra, uma vez que o processo se torna puramente mecânico; a 

permanência, porque ojornal, “primeiro produto com obsolescência programada”, não é feito para 

durar. Ainda que um paralelo pudesse ser traçado com as cartas da antiga Mesopotâmia, que muitas 

vezes eram também lidas e descartadas na sequência (relativizando o conceito de permanência), o 

que acontece com o jornal é muito mais radical. A chegada de cartas não é periodizada, por 

exemplo, e cada uma é única -  uma vez destruída, não há outra. Um exemplar do jornal, uma vez 

destruído, permite ainda que seus conteúdos sejam conferidos em outros milhares de exemplares, 

todos os quais virão a se tomar obsoletos no dia seguinte. A vertiginosidade desse efeito foi 

comentada por Burton, como vimos, mas é mais uma vez em Benjamin que encontramos a análise 

mais adequada para descrever o fenômeno no mundo moderno (Burton, afinal, ainda não chegou a 

viver a periodicidade diária dos jornais, nem a ubiquidade da publicidade). Cito um trecho do 

“Guarda-livros juramentado”, um dos mini-ensaios átR uadeM ão Única:

A escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde levava sua existência
autônoma, é inexoravelmente arrastada para as ruas pelos reclames e submetida às brutais
heteronomias do caos econômico. Essa é a rigorosa escola de sua nova forma. Se há séculos 
ela havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta tomou-se manuscrito 
repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para afinal acamar-se na impressão, ela começa 
agora, com a mesma lentidão, a erguer-se novamente do chão. Já o jomal é lido mais a 
prumo que na horizontal, filme e reclames forçam a escrita a submeter-se de todo à 
ditatorial verticalidade. E, antes que um contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu sobre 
seus olhos um tão denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas, conflitantes, que as 
chances de sua penetração na arcaica quietude do livro se tomaram mínimas. Nuvens de 
gafanhotos de escritura, que hoje já  obscurecem o céu do pretenso espírito para os 
habitantes das grandes cidades, se tomarão mais densas a cada ano seguinte. Outras 
exigências da vida dos negócios levam mais além.
(Benjamin, 1987, p. 28, tradução de R. R. T. Filho e J. C. M. Barbosa)



Benjamin fala em “nuvens de gafanhotos de escritura”: a imagem é predatória. O cidadão 

moderno precisa lidar com algo estranho ao cidadão do mundo antigo ou renascentista, que é a 

onipresença da escrita. Aonde quer que se vá, os olhos são tomados de assalto por palavras e 

imagens. Notícias, anúncios e pôsteres se digladiam pela atenção dos leitores como os típicos 

comerciantes da ágora -  que não é mais um espaço física e mentalmente delimitado, mas passa a 

abranger toda a cidade e toda a existência moderna, inclusive os momentos mais íntimos. Mesmo a 

nossa consciência interior é perturbada por notícias irrelevantes, jingles e slogans. A leitura de um 

livro, em contraste, que aguarda a aproximação do leitor em sua “quietude arcaica” passa a parecer 

estranha para um indivíduo acostumado a essa dinâmica. Mais uma vez a distinção entre a leitura 

contemplativa e por distração pode ser traçada. Ainda que toda leitura exija algum grau de 

atenção202, fica claro que pela primeira vez surge um modo de leitura amplamente difundido que 

rejeita o modo contemplativo.

Talvez o elemento do jornal moderno mais estranho ao modo clássico de leitura seja sua 

resistência inexorável às tentativas de exegese. Retomemos aquele exemplo midráshico do capítulo 

dois, em que um dos sábios judaicos analisa a letra bet em ber ’esit, a primeira palavra do livro do 

Gênesis. Esse tipo de leitura nos parece exagerada, e, de fato, ela não condiz com o texto 

historicamente e poderia ser acusada de representar uma falácia cratiliana. Ao mesmo tempo, trata- 

se de uma criação poética poderosa. Esse processo de leitura como criação poética, poderíamos 

dizer, é típico do modo contemplativo, que lança o material contemplado contra um pano de fundo 

cultural e existencial no qual se vê livre para fazer toda forma de associações que possam ser 

relevantes. E um mundo em que todo gesto se vê carregado de intencionalidade -  logo, também de 

sentido -  e, assim, é justamente o mundo, como conclui Perloff, em que é permitido existirem 

relações entre palavras que no mundo prático não tem relação nenhuma entre si, como é o caso de 

astre e désastre num poema de Mallarmé: “O argumento cratiliano, como podemos ver agora, não é 

uma ‘falácia’ no sentido em que Caroline Bayard a interpretou, pois a questão toda é que a poesia é 

justamente o discurso em que astre e désastre se aproximam” (Perloff, 2013, p. 129, grifos da 

autora).

E evidente que esse tipo de leitura não é desejável em todos os contextos -  um manual de 

instruções, por exemplo, deve ser lido com atenção, mas identificamos sua lógica de organização

202 O ponto onde termina a absorção de imagens e onde começa a leitura, em seu sentido mais estrito, é um assunto que 
exige uma maior reflexão. Na lógica alfabética, um conceito é expresso por uma palavra, formada por uma 
sequência de caracteres, lidos em ordem, mas um logograma pode fazer a mesma coisa com uma só unidade, 
absorvida num único instante pelo leitor, como uma imagem. Uma comparação produtiva entre logogramas e o logo 
de marcas parece se insinuar.



em outra dimensão, uma vez que o texto é subordinado ao uso ou construção de um dado objeto. Há 

um sentido ainda, em todo caso, e esse sentido explica como o texto se organiza.

Se pegarmos, porém, uma página de qualquer jornal, ficaremos completamente 

desorientados quanto à sua organização interna. Há uma manchete principal, privilegiada com letras 

numa fonte maior que evidenciam a sua (suposta) relevância, mas, exceto em casos de notícias 

muito estrondosas, é provável que essa notícia varie de acordo com o jornal -  jornais que se 

apresentam como mais sérios costumam ter notícias de economia ou política, enquanto os populares 

preferem cobrir crimes. Mas às vezes é difícil dizer o porquê de uma notícia ser mais importante do 

que outra, bem como os critérios que determinam a sua organização visual na página. O caso da 

publicidade é ainda mais misterioso: por que certos anúncios aparecem em certos lugares? A 

internet abunda de páginas humorísticas com coletâneas de situações infelizes de anúncios cuja 

justaposição ao lado de certas matérias é tão horrivelmente dissonante que parece piada de mau 

gosto. O Belfast Telegraph, por exemplo, colocou sua matéria sobre o naufrágio do Costa 

Concordia, de 16 de janeiro de 2012, na primeira folha, logo abaixo de um anúncio que diz, em 

letras vermelhas garrafais WIN A DREAM HOLIDAY. O humor negro da situação é óbvio e, à moda 

de uma teodiceia, destaca o fato de que, ou não há lógica nenhuma, ou se trata da obra de um 

criador perverso.

Como lembra Sommerville, os primeiros newsbooks organizavam as suas notícias em ordem 

cronológica, apresentando-as na sequência em que foram relatadas, mas essa estratégia logo foi 

abandonada. Com a competição constante pela atenção das pessoas, é óbvio que uma organização 

mais competente em chamar essa atenção terá mais sucesso. E, de fato, essa é a única explicação 

plausível. Se perguntarem o porquê de umjomal se estruturar de tal forma, a única resposta válida é 

a resposta cínica: ele é feito assim para chamar a atenção do máximo de gente e distribuir o máximo 

possível de anúncios, maximizando os lucros pela clássica lógica da razão instrumental capitalista. 

Apenas um louco ou idiota gastaria seu tempo e atenção procurando qualquer significado mais 

profundo nisso.

Uma correlação entre a falta de sentido do texto jornalístico e a crescente falta de sentido 

apercebida no mundo ao longo do século XIX acaba se insinuando nisso também, nos moldes do 

desencantamento que foi discutido no capítulo anterior. Nós já aprendemos com os excessos de 

Flusser, porém, que seria um exagero atribuir a um certo modo de lidar com texto uma mudança tão 

violenta de visão de mundo. E evidente que os jornalistas não criaram o niilismo, que é a 

culminação de uma série de processos iniciados talvez já com os gregos e com o cristianismo, se 

nos orientarmos pelo que diz Nietzsche, mas, sendo a voz de um mundo esvaziado de todo sentido 

que não a geração de capital, eles o reforçam e normalizam.



Um outro modo pelo qual o jornalismo representa a destruição da leitura contemplativa 

enquanto reflete os métodos do capitalismo é a sua forma antológica. Se uma antologia, no campo 

literário, é uma coletânea de um certo número de contos, poemas ou ensaios de um dado autor ou 

autores, dentro de um dado recorte e critério (os melhores poemas de toda a obra de um autor, 

poemas representativos de autores ingleses do século XIX, os melhores contos de terror, etc.), um 

jornal representa, de todas as notícias em potencial (i.e. eventos que buscam se tornar notícias), as 

mais interessantes das últimas vinte e quatro horas, da última semana, etc. E, como toda antologia, o 

jornal tira as coisas de seu contexto. A ode de Horácio “Exegi monumentum”, por exemplo, 

perderia o sentido de poema de conclusão do livro no qual apareceu pela primeira vez, ao mesmo 

tempo em que ganharia um sentido irônico incômodo, pois a referência imediata de “monumento” 

passa a ser à folha de papel que será jogada no lixo até o fim do dia. Ao mesmo tempo, o poema 

pode sair lado a lado com notícias e anúncios que destoem ou discordem dele, ou o ridicularizem. 

Seria possível arriscar dizer que esse processo de composição em mosaico é dialógico, se não fosse 

pelo fato de que esse dialogismo só é construído para um leitor contemplativo como o rabbi autor 

do Rabbah do Gênesis, ou Burton, o oposto do leitor ideal do jornal. O que acontece é que esse 

mosaico, ao mesmo tempo seletivo e indiferente quanto ao seu conteúdo, visa a naturalização do 

discurso: se o público se acostuma, a cada dia, a receber uma seleção dos acontecimentos dignos de 

notícia, sem uma hierarquização óbvia que não a ditada pelo dinheiro e poder, que são os valores 

que orientam suas vidas, esse mesmo público não terá motivos para dar atenção a qualquer coisa 

que esteja fora dessa esfera midiática. Afinal, se fosse digno de notícia, teria aparecido no jornal. 

Uma outra forma de pensar, para além dessa tautologia, destruiria o formatojomalístico.

Muito para a frustração dos poetas, essa indiferenciação de conteúdo é, mais uma vez, um 

processo típico do capitalismo -  a “descodificação dos fluxos”, de que falam Deleuze & Guattari 

(1972, p. 263 e ss.). A obra de um grande autor e a de um autor medíocre custam a mesma coisa, 

mas, se o autor medíocre for popular, ele tem o sucesso financeiro garantido no mercado literário. 

Como vimos já na seção 4 do capítulo anterior, esse ressentimento do poeta pelo público em geral 

era (e ainda é) um lugar-comum literário, tanto quanto a oposição ao discurso jornalístico. Não por 

acaso, os poetas, ao definirem coletivamente a sua identidade no mundo moderno, com raras 

exceções203, contra a impermanência dojornal e dos best-sellers promovidos no mercado literário e 

sobretudo contra a utilidade prática de tudo que se encontra nele, reivindicarão a força de uma 

tradição poética que se pretende atemporal e sem utilidade prática, como vimos com Tezza (2003, 

pp. 59 e ss.). A poesia de Eliot, com sua imensa sofisticação e mergulhada em intertextualidade, em 

nada se parece com a poesia oral de uma cultura ágrafa, mas isso não o impedirá de se identificar

203 É evidente que isso não se aplica aos futuristas e dadaístas.



com essa corrente que nasce com “um selvagem batendo tambor”, em suas próprias palavras. 

Mesmo quando o poeta encontra a beleza não no que é eterno, mas no que é frágil e efêmero, como 

o caso de Baudelaire, ainda assim é uma situação distinta, porque essa fugacidade se dá no âmbito 

do particular, em oposição à massificação da cultura midiática. Porque essa efemeridade 

massificada replica por todo um espaço os mesmos signos que serão substituídos em breve, ela 

acaba por ditar o ritmo da vida, ao que o poeta, mesmo enquanto se adapta à modernidade, tenderá a 

se rebelar. Diante dessa situação de controle, -  “isso é o que de mais relevante aconteceu em todo o 

mundo? Mais relevante para quem?” -  o poeta precisará cultivar um élan vital poderoso, 

desenvolver um forte senso de individualismo e, como veremos nas seções finais deste capítulo, 

descobrir a sua própria autenticidade para criar uma linguagem e um ritmo próprios como forma de 

resistência.

5. Forças ocultas

O poeta /  declina de toda responsabilidade /  na marcha 

do mundo capitalista /  e com suas palavras, intuições, 

símbolos e outras armas / promete ajudar a destruí-lo /  

como umapedreira, umajloresta, /  um -verme.

Carlos Drummond de Andrade

No tocante à relação entre o jornalismo e o capitalismo há uma última dimensão, digna de 

comentário, na qual mais uma vez retorna, agora como metáfora, a ideia da magia e do feiticeiro. O 

jornal é produzido longe da visão do público, como todos os produtos do mundo capitalista: nós, 

afinal, não somos esclarecidos quanto aos processos que geram desde os nossos alimentos até os 

eletrônicos. Da mesma forma, as mãos que operam as máquinas da imprensa e redigem seu material 

são tradicionalmente anônimas204, o que contrasta, no tocante à produção escrita, por exemplo, com 

uma rica tradição de marginália deixada por escribas, que incluem desde instruções de leitura até 

comentários como “que dor na minha mão” e “estou cansado” -  mesmo que esses escribas tenham 

sido anônimos, a aura deixada na obra de suas mãos é reforçada por esses elos humanizantes. Para 

Marshall Berman, o modelo desenvolvimentista, que define o capitalismo (bem como boa parte do

204 O jornal The Economist, por exemplo, publicou em 2017 uma matéria defendendo o uso do anonimato em suas 
edições, preservando “uma tradição histórica que outras publicações abandonaram”. Jordan E. Taylor, escrevendo 
para o The Washington Post em setembro de 2018, também defende a prática, sobretudo no contexto de artigos 
políticos, aludindo ao histórico de artigos de autoria anônima ou pseudônima no século XVIII.



socialismo tal como implementado no século XX) pode ser melhor entendido à luz do mito de 

Fausto -  e, de fato, ele descreve a modernidade como uma “era fáustica” (por vezes 

“pseudofáustica”, inclusive) (Berman, 1986, pp. 71-80).

O conceito não é original: Spengler já no seu famoso/infame Queda do Ocidente, no começo 

do século XX, havia identificado a cultura ocidental como dotada de uma “alma fáustica”, em 

contraposição com a “alma apolínea” do mundo grego clássico e a “alma mágica” do mundo 

semítico dos judeus, dos primeiros cristãos e do Islã. Spengler identifica o nascimento do Ocidente 

no século X, e sua alma fáustica seria marcada pelo símbolo do “espaço infinito”. Diz Spengler, 

explicando sua distinção:

The Apollinian existence is that of the Greek who describes his ego as soma and who lacks 
ali idea of an inner development and therefore ali real history, inward and outward; the
Faustian is an existence which is led with a deep consciousness and introspection of the
ego, and a resolutely personal culture evidenced in memoirs, reflections, retrospects and 
prospects and conscience.
(Spengler, 1926, p. 183, grifos do autor, tradução de Charles Francis Atkinson)

Logo nota-se que a introspecção desenvolvida pela cultura letrada que é possibilitada pela 

difusão da escrita, graças às tecnologias alfabéticas e bibliotécnicas que culminam na imprensa de 

Gutenberg, são para Spengler não um acidente histórico, mas a própria essência do Ocidente. 

Berman menciona Spengler em alguns momentos pontuais do seu ensaio, mas não lhe atribui a

paternidade do conceito, talvez pelo receio de contaminá-lo -  a visão de Spengler, afinal, é

reacionária, e seu uso de termos essencialistas como a “alma” de uma cultura e a perspectiva 

evolutiva que trata culturas como entidades orgânicas, típica do seu momento histórico, deixam o 

texto datado. No entanto, não poderíamos deixar de mencioná-lo como um antecessor das ideias que 

exporemos aqui, sobretudo porque sua concepção da vida interior como elemento crucial da cultura 

ocidental se alinha ao que já discutimos previamente e será relevante ainda daqui a algumas 

páginas.

O que significa, então, descrevermos o mundo moderno como fáusticol

A diferença da maioria das narrativas que se tem em mente quando se fala em “mito”, 

Fausto representa um mito moderno, nascido em plena Renascença. Como comenta Watt (1996, pp. 

3-10), traçando a história de Fausto até a dramatização de autoria de Marlowe, houve um Fausto 

histórico originalmente, conhecido sob a alcunha de Jórg Faust ou Georgius Faustus. Fausto foi um 

tipo de malandro do mundo esotérico, e os registros que sobrevivem sobre ele variam em sua 

caracterização: por vezes é um astrólogo competente ou um necromante diabólico, por vezes um 

charlatão barato, ao mesmo tempo uma figura temível e ridícula. Para Johannes Trithemius, monge 

beneditino, polímata e estudioso do ocultismo (como foram Ficino e Pico Delia Mirandola), Fausto



era um homem vulgar e de pouca erudição, e seus truques baratos ameaçavam fazer a opinião 

popular pender contra os estudiosos sérios de assuntos semi-heréticos, como eram considerados os 

estudos de hebraico e especialmente da Cabala, na época. Para Lutero, que, em suas próprias 

palavras, “não tinha compaixão por bruxas” e “queimaria todas elas”, Fausto era um bruxo que 

chamava Satanás de “meu cunhado” (ibid., p. 15). Agrippa -  o autor de De Occulta Philosophia, 

que dá origem ao termo “ocultismo” no compêndio de tudo que é oculto formado por esses três 

volumes, mais um quarto, posterior, que lhe foi atribuído, cujo tema era a prática da conjuração de 

espíritos -  e o médico e alquimista Paracelso também foram contemporâneos de Fausto. Juntos, 

todos os três acabaram recebendo acusações do mundo germanófono protestante de praticarem 

magia negra e serem servos do demônio (Davies, 2009, pp. 48-49, Watt, 1996, p. 32). Acreditava-se 

que o preço que Fausto acabou pagando por se meter com o diabo foi ter sido morto pelo próprio, e 

a lenda foi crescendo e acumulando anedotas logo depois de sua morte, até que surgiu um livro, o 

chamado Faustbuch, que se propunha verídico, narrando a vida e as desventuras desse homem 

terrível, com a moral óbvia de que não se deve mexer com magia. Desnecessário dizer, o Faustbuch 

fez muito sucesso entre o seu público composto principalmente de protestantes (Davies, 2009, p. 50, 

Watt, 1996, p. 26). A história de Fausto também se popularizou em espetáculos de fantoches, que se 

tomaram tradicionais em toda a Alemanha.

Em 1592, o Faustbuch apareceu traduzido na Inglaterra com o título de The Historie o f the 

Damnable Life, andDeservedDeath ofDoctor John Faustus... according to the true Copie printed 

at Franckfort, and translated into English by P. F  Gent e serviu de base para a tragédia de Marlowe, 

provavelmente escrita mais tarde no mesmo ano, The Tragicall History o f the Life and Death o f 

Doctor Faustus (Watt, 1996, p. 27). Foi Marlowe, mais do que o autor anônimo do Faustbuch, 

quem foi capaz de soprar vida e personalidade ao personagem de Fausto, concedendo-lhe pela 

primeira vez as características que compreendemos como fáusticas\ a inteligência e a erudição que 

formam a mistura de tédio e húbris que o levam ao pacto demoníaco. Muito próximo do próprio 

Marlowe (que, dotado de educação formal num mundo ainda com poucas oportunidades para 

aproveitá-la, sofria de uma profunda alienação intelectual) em sua inquietude, vaidade, ambição e 

humor blasfemo (ibid., pp. 30, 38), ele ainda é uma figura distinta do Fausto goethiano, que é a base 

da metáfora de Berman para a modernidade, porém é digno de nota porque, como Watt a interpreta, 

sua tragédia é a tragédia do individualismo. Por mais que a magia ofereça um certo colorido à peça 

-  a famosa gravura do frontispício da edição de 1620, por exemplo, mostra Fausto dentro de um 

círculo, como é o costume nas tradições salomônicas, e a cena da conjuração de Mefistófeles 

contém fórmulas em latim -  e demonstre o conhecimento de Marlowe das artes ocultas, o tema não 

é uma das preocupações principais da peça como era para o autor do Faustbuch. Em vez disso, a



magia aqui, como era para Wittgenstein, é mais simbólica do que qualquer outra coisa, 

representando o tipo de conhecimento (e poder, por consequência) além do que está ao alcance do 

indivíduo da época:

Like Ficino’s magic, the art that entices Faustus is studious and needs a metaphysics. Magic 
also promises power, even godlike omnipotence, and therein lies its modernity. Adepts in 
the magic of the Renaissance, making their Faustian bargains, will mutate into virtuosos of 
the Scientific Revolution. Flames of primeval power will heat the modem machines, and 
magic will have stoked the fires.
(Copenhaver, 2015, p. 232)

A danação do Fausto de Marlowe deriva das suas ambições alimentadas pela transição do 

mundo medieval para a Renascença -  e logo frustradas. Se no mundo medieval havia uma 

inflexibilidade quanto às classes sociais, o mundo em que Marlowe já  vivia prometia outras 

possibilidades, como se vê na cena de abertura da peça, em que Fausto considera suas possíveis 

carreiras. Como diz Watt, trata-se de uma sociedade que “pressupõe que cada indivíduo deveria ter 

as mesmas oportunidades iguais tanto para escolher sua carreira quanto para tentar realizá-la tanto 

quanto for capaz” (Watt, 1996, p. 36), um pensamento que planta as sementes de ideais iluministas 

tão bem expressos, por exemplo, pela Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1766 -  

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by 

their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 

Happiness”. A incapacidade da sociedade de concretizar essas promessas, no entanto, gerou o tipo 

de insatisfação da qual Marlowe e sua geração foram exemplares e que ficou plasmada na figura do 

Dr. Fausto (ibid., p. 38).

Segundo Charles Taylor, ao comentar as três formas de “mal-estar” (malaise) da 

modernidade, o individualismo seria uma delas, não por si só, mas pelas suas consequências: 

antigamente as pessoas se enxergavam como parte de uma ordem maior, uma ordem cósmica que 

formava uma “grande cadeia do Ser”. A liberdade individual só pode ser conquistada libertando-se 

desses “horizontes morais mais antigos”, o que costuma ser visto como uma coisa positiva. Porém, 

como essa ordem maior também servia para dar sentido à vida, algo acabou se perdendo no 

processo: logo os ideais heroicos, em nome dos quais as pessoas costumavam outrora viver e 

morrer, são substituídos por prazeres mesquinhos e autocentrados, esvaziados de paixão. Mesmo o 

desencantamento do mundo, que exploramos no capítulo anterior, encontra elos com essa perda de 

sentido:

But at the same time as they restricted us, these orders gave meaning to the world and to the 
activi ties of social life. The things that surround us were notjust potential raw materials or 
instruments for our projects, but they had the significance given them by their place in the 
chain of being. The eagle was not just another bird, but the king of a whole domain of 
animal life. By the same token, the rituals and norms of society had more than merely



instrumental significance. The discrediting of these orders has been called the 
“disenchantment” of the world. With it, things lost some of their magic.
(Taylor, 1991, p. 3)

Taylor tem em mente a modernidade em seu sentido mais realizado, a partir do XIX, mas 

vemos aqui ainda no século XVI o germe desses problemas no embate entre Fausto e, literalmente, 

a ordem cósmica. Como o Iluminismo logo viria a descobrir, esse individualismo ainda nascente 

entrava em conflito com premissas religiosas, sobretudo no tocante à salvação, e o resultado foi o 

quejá observamos. Para Marlowe, que escreve o seu Dr. Fausto apenas dois anos após a famosa 

caça às bruxas de North Berwick promovida pelo rei James -  e que, por mais sanguinária que fosse, 

ainda era só um prenúncio dos horrores por vir, promovidos por figuras como o witchfmder general 

Matthew Hopkins -, não era bem interessante bater de frente com a ortodoxia religiosa. Nesse 

sentido, como comenta Watt, a peça de Marlowe é subversiva porque, por mais que Fausto seja 

condenado no final, o que cumpre o protocolo esperado pelo público, fica a sensação de que a 

justiça divina na verdade é injusta:

It is unjust for the same reasons that most of us find life unjust: because the punishments 
seem greater than our crimes; because we do not really feel we have committed “crimes”; 
or perhaps because from childhood on we have never been wholly persuaded that our 
demands on life are unreasonable. Unless we too believe in hell and the immortality of the 
soul, Faustus stands in the imagination as the man who is punished just for wanting to have 
everything — like everybody else.
(Watt, 1996, p. 44)

E é isso que cria o trágico na peça. Para o público cristão, a condenação de Fausto nada mais 

é do que justa, uma questão de causa e consequência moral -  se ele não tivesse vendido a alma para

o diabo, não iria para o inferno -, e onde há justiça não pode haver tragédia. Nas palavras de

Steiner:

Notem a diferença crucial: a queda de Jericó ou Jerusalém é meramente justa, ao passo que 
a queda de Troia é a primeira grande metáfora da tragédia. Quando uma cidade é destruída 
porque desafiou a Deus, sua destruição é um instante fugaz no desígnio racional do 
propósito de Deus. Suas muralhas hão de se erguer outra vez, seja na terra ou no reino dos 
céus, quando as almas dos homens forem restauradas ao estado de graça. O incêndio de 
Troia é definitivo, porque causado pelo jogo feroz dos ódios humanos e pelas escolhas 
libertinas e misteriosas do destino.
(Steiner, 1961, p. 3)

O trágico, em vez disso, nasce da inevitabilidade. Troia é trágica por ser o resultado de uma 

série de acontecimentos infelizes que culminam em sua destruição, derivados de uma combinação 

de acidentes e decisões tomadas por pessoas que tentam agir da melhor forma que podem; 

Jerusalém (ou Babel ou Sodoma e Gomorra...) não, porque destruída por conta de uma transgressão 

à lei divina. Para darmos exemplos, diferente do rei Saul, que tem seu reino arrancado de si por 

Deus por violar seus preceitos, Edipo, a vítima clássica da tragédia, não tem culpa sobre o seu



destino, ainda que ele mesmo seja responsável por colocar em movimento a máquina causal que o 

leva a cair em desgraça. A partir do momento em que a justiça é questionada, no entanto, passa a 

haver espaço para o trágico, e é assim que o Fausto de Marlowe se torna o bode expiatório do 

individualismo, “a figura simbólica sobre a qual foram projetados os medos das tendências 

anárquicas e individualistas da Renascença e da Reforma”, sendo a sua danação nada mais do que 

“a tentativa da Contrarreforma de anatematizar as esperanças que uma geração mais otimista nutriu 

e que a história decepcionou” (Watt, 1996, p. 46).

Séculos mais tarde, a história de Fausto se tomou uma obsessão pessoal de Goethe. Para 

além do tempo e do esforço investidos em compor o que é reconhecido como seu magnum opus, o 

autor tinha pelo menos alguma curiosidade por misticismo e magia. Por mais que não haja provas 

de que teria colocado esse interesse em prática, Goethe era um colecionador de grimórios, tendo em 

sua biblioteca livros como o Hollenzwang (“Comando do Inferno”), uma das várias obras de magia 

fáustica que surgiram no século XVIII, mesclando ao mito moderno de Fausto a tradição 

salomônica de conjuração de demônios (Davis, 2009, p. 118-9). Como vimos, quando chegamos em 

Goethe, que começa a escrever o seu Fausto na década de 1770, já estamos num mundo muito 

distinto.

A primeira parte da obra é publicada em 1808, mas Goethe não abandona o projeto até um 

ano antes de sua morte, sendo a parte dois publicada postumamente em 1832. O Fausto -  parte I  

pode ser considerado uma tragédia de fato, ainda que não tanto para Fausto, mas para 

Margarete/Margarida, seduzida e arruinada por ele; já o Fausto -  parte II, além de uma obra-prima 

da estranheza, acompanhando Fausto e Mefistófeles numa jornada onírica formada por aventuras 

frouxamente amarradas, poderia ser chamada de comédia, pois ao fim Fausto é salvo. O período de 

servidão que Mefistófeles promete a Fausto não é mais de apenas vinte e quatro anos, mas um 

tempo indefinido, até que ele sinta o que nunca sentiu antes: o momento que quisesse que durasse 

para sempre. Por mais que os dois Faustos, o de Goethe e o d e  Marlowe, sejam figuras de grande 

ambição, descontentes com o que a vida tem a oferecer, o Fausto goethiano sofre de um profundo 

Weltschmerz, um cansaço do mundo, tendo já exaurido toda área de estudo (“infelizmente até 

teologia”) e nunca encontrado nada que lhe fizesse sentir que este mundo vale a pena. Ele chega, 

inclusive, a considerar o suicídio durante o seu monólogo de abertura.

Marshall Berman elege o Fausto goethiano, portanto, como exemplar do mundo moderno 

transformado pelos burgueses. Primeiro, porque é uma obra concebida e criada “ao longo de um dos 

períodos mais turbulentos e revolucionários da história mundial”, como pontua Berman, que afirma 

que de fato muito de sua força brota dessa história, e que “o movimento integral da obra reproduz o 

movimento mais amplo de toda a sociedade ocidental” (Berman, 1986, p. 39). Nisso ele tem



também o respaldo de Hobsbawm (1962), que batiza esse período, até 1848, de “era das 

revoluções”.

A tragédia de Fausto, na leitura sociológica do autor, é a tragédia do desenvolvimento, 

porque a ânsia expressa por Fausto (quadro V, cena I), saciada apenas na última cena da peça, é o 

tipo de experiência que apenas a modernidade pode suprir, que escancara a alma a todas as 

sensações da espécie humana ao mesmo tempo, “um processo dinâmico que incluiria toda sorte de 

experiências humanas, alegria e desgraça juntas, assimilando-as todas ao seu interminável 

crescimento interior; até mesmo a destruição do próprio eu seria parte integrante do seu 

desenvolvimento” (Berman, 1986, p. 40). A sua incapacidade de parar, uma vez começado o 

movimento de libertação dessas energias represadas após o encontro com Mefistófeles (pois será 

levado pelo diabo no momento em que tiver satisfação pela primeira vez na vida) e sua preocupação 

com os processos, mais do que com qualquer resultado, o caracterizam como simbólico do 

capitalista.

A descrição, tanto como originalmente expressa em Goethe, quanto na glosa de Berman, 

acaba nos lembrando os arroubos delirantes do heterônimo Álvaro de Campos, de Fernando Pessoa, 

em seus momentos whitmanianos, que o poeta associa, em seu frenesi, às máquinas que marcam a 

paisagem moderna ao seu redor. Cito um trecho da “Ode triunfal”, em que é possível notar como o 

êxtase do “ruído das ruas” baudelairiano é elevado à sua máxima potência:

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r etemo!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!
Em fúria fora e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fora,
Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso 
De expressão de todas as minhas sensações,
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!

Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical —
Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força —
Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro,
Porque o presente é todo o passado e todo o futuro 
E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes eléctricas 
Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão,
E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta,
Átomos que hão-de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem,
Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes,
Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando,
Fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma.

Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime!
Ser completo como uma máquina!
Poder ir navida triunfante como um automóvel último-modelo!
Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto,



Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tomar-me passento 
A todos os perfumes de óleos e calores e carvões 
Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável!
(Pessoa, 1969, p. 364)

O delírio de Álvaro de Campos é estimulado pela modernidade realizada: em meio às novas 

paisagens que mesclam o novo e o antigo, toda a intensidade das paixões vividas nas grandes 

cidades e o frisson causado pelo poder assombroso das máquinas, coisa jamais vista antes, tudo se 

confunde, -  prazer e horror, passado e futuro, criação e aniquilação -  o que cumpre a descrição de 

que “até mesmo a destruição do próprio eu seria parte integrante do seu desenvolvimento”. O anseio 

de Fausto é justamente por esse tipo de experiência, ainda por se concretizar por meio do seu

próprio visionarismo. No entanto, para tornar a sua visão realidade, expressa ainda em termos muito

vagos, Fausto necessita do poder ctônico, oculto, infernal de Mefistófeles.

Como analisa Berman, Fausto não abraça de imediato esse poder, com tudo que ele implica, 

mas passa por metamorfoses: primeiro ele é um sonhador, sofrendo em seu confinamento com os 

desejos e energias bloqueadas que queria extravasar; depois um amador, libertando-as no “pequeno 

mundo” da aldeia feudal em que vive, cujo resultado é a destruição de vidas inocentes como de 

Margarete, o ponto de virada em que, confrontado com a miséria humana que ele próprio causou 

como consequência da incompatibilidade entre a sua figura e a mediocridade do pequeno mundo, 

ele precisa decidir se aceita ou não o preço do desenvolvimento; e enfim, uma vez aceito o preço

real de concretizar seus desejos, se torna um fomentador, para “dirigir-se à própria energia da

natureza e canalizá-la para a obtenção de combustível para novos projetos e propósitos humanos, 

coletivos, que nenhum rei antigo chegou sequer a sonhar” (Berman, 1986, p. 60), como decide ao 

começo de Fausto -  parte II. Como observamos com a morte de Margarete e, depois, de Báucis e 

Filêmon, Berman identifica, no rastro de Marx, esse poder infernal mefistofélico com o “altíssimo 

custo humano” do desenvolvimento:

A heroicidade do Fausto goethiano provém da liberação de tremendas energias humanas 
reprimidas, não só nele mesmo, mas em todos os que ele toca e, eventualmente, em toda a 
sociedade a sua volta. Porém, o grande desenvolvimento que ele inicia — intelectual, 
moral, econômico, social — representa um altíssimo custo para o ser humano. Este é o
sentido da relação de Fausto com o diabo: os poderes humanos só podem se desenvolver
através daquilo que Marx chama de “os poderes ocultos”, negras e aterradoras energias, que 
podem irromper com força tremenda, para além do controle humano.
(ibid.., p. 40)

A metáfora infernal, oculta, ctônica é adequada. Nada há de mais perigoso (e justamente 

perigoso porque poderoso) na imaginação europeia do que a magia infernal. O conjurador clássico 

de espíritos demoníacos, por meio dos rituais delineados em grimórios como o Grimório do Papa

Honório, a Clavícula de Salomão, o Grão Grimório, o Grimório 'Vero, ou o HoUenzwang, coage os



espíritos a obedecerem às suas ordens e realizarem os seus desejos -  ouro, poder, prazeres carnais, 

conhecimento, tudo é oferecido pela galeria de espíritos infernais listados nessas obras (Davies, 

2009, p. 34). A forma como esses espíritos virão a materializar esses desejos não é importante, e 

configura “magia negra” justamente porque o conjurador está ciente de que eles podem recorrer a 

métodos questionáveis, o que é um tema recorrentejá na literatura205. Para o desenvolvimentista, 

tais métodos questionáveis podem envolver de tudo desde a exploração dos trabalhadores ou 

massacre e expulsão de populações rurais nativas até o oferecimento de produtos nocivos, dos quais 

não faltam exemplos. Igualmente, os consumidores fazem parte do pacto: a industrialização 

significa não saber de onde vêm os produtos que chegam a nós, como se também fossem 

conjurados, numa relação que só pode se sustentar enquanto se mantiver oculta, como demonstram 

os inúmeros casos escandalizantes em que vêm à tona denúncias de trabalho escravo e outros 

horrores cometidos em nome da comodidade do mundo moderno. Para Berman, isso tudo já estava 

claro para Goethe desde o século XIX:

Goethe apresenta um modelo de ação social em tomo do qual gravitam sociedades 
avançadas e atrasadas, ideologias capitalistas e socialistas. Mas Goethe insiste em que se 
trata de uma terrível e trágica convergência, selada com o sangue das vítimas, articulada 
com seus ossos, que têm a mesma cor e a mesma forma em qualquer parte. O processo de 
desenvolvimento que os espíritos criativos do século XIX conceberam como uma grande 
aventura humana tomou-se, em nossa era, uma necessidade de vida ou morte para todas as 
nações e todos os sistemas sociais do mundo. Em conseqüência disso, autoridades 
fomentadoras, em toda parte, acumularam em suas próprias mãos poderes imensos, fora de 
controle e muito freqüentemente letais.
(Berman, 1986, p. 73)

E perfeitamente possível entender como o Fausto de Goethe deriva do de Marlowe. Em 

Marlowe, tínhamos o herói do individualismo, cujo mundo, ele todo ainda o “pequeno mundo” da 

primeira parte do Fausto goethiano, não estava pronto para essa transformação em fomentador, o 

que o leva a desperdiçar seu tempo como mestre de Mefistófeles com bagatelas. O herói de Goethe 

é também individualista, mas emerge num mundo já marcado pelo individualismo e pronto para 

gestar o que vier do gesto criador fáustico (a religião que, à época de Marlowe, mantinha o 

individualismo sob controle o havia desafiado e perdido o desafio durante o XVIII), no qual quem 

canalize as forças diabólicas causará transformações profundas tanto no mundo quanto em si 

mesmo. Como conclui Berman, “Fausto, o Fomentador, ainda apenas um marginal no mundo de 

Goethe, sentir-se-ia completamente em casa no nosso mundo” (ibid., p. 73).

Para encerrarmos a ilustração do nosso argumento aqui, ele nos conduzirá a um último 

exemplo fáustico, dentro das incontáveis versões e adaptações da história do homem que vende a

205 Pensemos no enredo de uma novela como O mandarim, de Eça de Queirós, que explora o “paradoxo do mandarim” 
de Chateaubriand, por exemplo.



alma ao diabo, muitíssimo explorado entre o final do século XIX e começo do XIX206, e que se 

amarra ainda ao tema principal de nossa pesquisa: o caso de Lekce Faust, filme de 1994, dirigido 

por Jan Svankmajer.

A diferença de outras adaptações para o cinema, Svankmajer não apenas adaptou a versão de 

Marlowe ou Goethe, mas construiu uma colagem metanarrativa que utiliza os dois textos dentro de 

um quadro maior, em mise en abyme, dotado de elementos fantásticos e surreais que caracterizam a 

obra do diretor. Seu Fausto já não é mais um homem de ambições e erudição incomparáveis, 

frustrado com a mediocridade da vida, mas um everyman anônimo e exemplar dessa mesma 

mediocridade da vida moderna. Quando o filme começa, nós o vemos andando pela rua, apanhando 

um panfleto que contém um mapa, entregue por dois panfleteiros, e jogando-o fora. Porém, 

influenciado pelos panfleteiros misteriosos, que se revelam figuras mais sinistras quanto mais o 

filme avança, ele decide seguir até o ponto marcado no mapa, onde encontra uma construção 

aparentemente abandonada, mas que logo descobre ser a entrada de um camarim. Lá ele veste a 

fantasia de Fausto, pega um roteiro e começa a ler o monólogo de abertura da versão da peça de 

Goethe. Logo, a peça começa, ele é levado ao palco e se vê parte de uma encenação de Fausto que é 

um misto de teatro, ópera e espetáculo de marionetes, na qual desaparecem as fronteiras entre 

encenação, delírio, fantasia e realidade. Mãos misteriosas vindas de cima operam marionetes de 

dois metros de altura, Fausto testemunha o nascimento de um golem criado alquimicamente, 

conjura Mefistófeles num ritual, protagoniza a famosa cena do bar da versão de Goethe, assina o 

contrato e tenta se arrepender em tempo, apenas para acabar tentado por um diabo disfarçado de 

Helena de Troia, em formato de marionete. Ao fim, quando Lúcifer vem buscar sua alma, ele se 

desespera, foge, corre para a rua e morre atropelado. O fato de que havia um outro homem 

desconhecido, fugindo, que esbarra em Fausto quando ele chega ao teatro, e que agora, quando 

Fausto foge, ele também esbarra num outro homem que chega, indica que essa narrativa é cíclica e 

o papel de Fausto está sendo constantemente substituído.

E desse filme que deriva a epígrafe deste capítulo. Cito-a de novo abaixo, desta vez por 

completo, no diálogo entre Fausto e Mefistófeles:

Faust: So still I seek the force, the reason governing life’s flow; and not just its external 
show.
Mephisto: The governing force? The reason? Some things cannot be known; they are 
beyond your reach even when shown.

206 Os exemplos de grandes autores que exploraram a narrativa de Fausto são diversos: Heine, com o balé Der Doktor 
Faust: Ein Tanzpoem (1846-7); Wilde e Bulgákov, com suas revisitações à temática nos romances O Retrato de 
Dorian Gray (1891) e O Mestre e Margarida (1928, 1940); Pessoa e Valéry, com os poemas inacabados Fausto: 
tragédia subjectiva e Meu Fausto; Gertrude Stein com o libreto para ópera experimental Doctor Faustus Lights the 
Lights (1938); Thomas Mann com sua releitura romanesca, transformada na história de um compositor genial, 
Doutor Fausto (1947), e assim por diante.



F: Why should that be so?
M: They lie outside the boundaries that words can address; and man can only know those 
thoughts which language can express.
F: What? Do you mean that words are greater yet than man?
M: Indeed they are.
F: Then what of longing, affection, pain or grief. I can’t describe these, yet I know they are 
in my breast. What are they?
M: Without substance, as mist is.
F: In that case man is only air as well, (reads) What has made me thirst then to be instructed 
in those things that are more than thirst allows?
M: Your thirst is artificial, fostered by the arrogance in you. So look no further than all your 
humanbrothers do: sleep, eat, drink, andletthatbe sufficient.
F: Liar and foul traitor, where are the pulse and core of nature you promised to reveal? 
Where?
M: Faustus, you lack the wit to see them in every blade of grass.
(LekceFaust, 1994)

Esse diálogo é revelador, porque mais uma vez observamos o nosso objeto principal de 

pesquisa: Fausto deseja ver a força motriz da natureza, a dimensão imanente de Deus que sustenta a 

realidade, e não apenas o seu external show, mensurável pela ciência humana. Que isso está além 

das capacidades da linguagem é o lugar-comum de toda literatura mística, como vimos. A inversão 

proposta por Mefistófeles é que não é a linguagem que não dá conta da experiência humana, por ser 

a linguagem inferior e não estar à altura, mas é o ser humano que está abaixo da linguagem. Se 

fôssemos montar um esquema para ilustrar a cosmovisão proposta por Mefistófeles, teríamos o ser 

humano abaixo da linguagem, delimitado e formado por ela (ele só consegue expressar, afinal, 

aquilo que a linguagem permite), e a linguagem abaixo do divino. Mesmo que lhe fosse revelado, 

portanto, ele não seria capaz de ver.

O conselho dado a Fausto acaba sendo o mesmo dado pela taverneira na primeira versão do 

Épico de Gilgámes: dorme, come e bebe e se contente com isso. Diferente do segundo Gilgámes 

não há uma sabedoria secreta acessível para além desse carpe diem, pelo menos não para Fausto. E 

evidente que, diferente de como se vê na tradição de literatura sapiencial da qual Gilgámes faz 

parte, tudo que vem da boca do diabo deve ser interpretado com algum grão de sal. Não é que não 

haja nada além disso, mas Fausto se vê preso por suas próprias limitações espirituais. Ele não é 

mais o mesmo Fausto de Marlowe e Goethe que procura algo que o satisfaça na vida terrena e enfim 

o encontra, em Goethe, com o desenvolvimento da modernidade, mas um Fausto com sede ainda de 

algo além. A ironia é que lhe falta a capacidade de enxergar esse aspecto imanente de Deus “em 

toda folha de relva”, que Mefistófeles não pode conceder-lhe. Porém, se ele tivesse essa capacidade 

ele já não teria convocado Mefistófeles para começo de conversa. Esse dom, tal qual a visão poética 

da linguagem exposta nesse diálogo, também é uma característica poética, como vimos no capítulo 

anterior. Diz Blake, em seus “Auguries of Innocence”: To see a 'World in a Grain o f Sand /  And a 

Heaven in a 'Wild Flower /  Hold Infinity in the palm o f your hand /  And Eternity in an hour (Blake,



1988, p. 490). Ver a força motriz do universo numa lâmina de relva é um sentimento muito 

semelhante ao de ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, e ele está ao alcance 

do místico ou do poeta, mas não de Fausto.

Há ainda uma camada a mais de ironia na cena, mas que não convém tratarmos mais 

longamente, porque seria adentrar demais o terreno da crítica cinematográfica. Essa ironia deriva do 

fato de que o personagem que faz o Fausto é um péssimo ator207: não encontramos nele a força 

dramática que a cena exige, mesmo suas vituperações contra Mefistófeles saem num tom de polite 

conversation e, de fato, ele precisa (fazer uma pausa para ler o roteiro no meio, como está indicado 

na citação. O protagonista é atraído ao mundo fáustico por uma combinação de acaso, curiosidade e 

manipulação. Uma vez inserido nesse mundo, ele segue o roteiro taciturnamente e nunca se vê nele 

nem grande desejo de rebelar-se contra seu destino, anunciado já desde o começo, nem amor fati, 

apenas o cumprimento de um papel. E nesse tipo de cena, dotada por escrito de imensa força 

dramática, que essa ironia é ressaltada -  ironia essa, no entanto, que se transforma numa simbologia 

explícita nas cenas em que cordas de marionete descem sobre ele e sua cabeça é posta dentro de 

uma cabeça falsa de madeira, transformando-o também numa marionete como as outras do 

espetáculo. Essa passividade, manipulação e ausência de revolta são pontuadas pelo próprio diretor 

em seu prefácio à versão em livro do roteiro de Lekce Faust, publicada alguns anos após a estreia 

do filme:

In my version however, Faust is not even an exceptional person (he is manipulated into the 
role of Faust, and other Fausts come along; indeed the role of Faust is offered to anyone 
who takes a leaflet). Nor is it revolt (or, if it is, then revolt kneeling down). Faust is “led” 
for the whole of his joumey, both metaphorically and literally. For what then is he 
punished?
(Svankmajer, 1998,p. xii)

A simbologia da marionete é deliberadamente óbvia e serve para ressaltar o tema da 

manipulação, que é constante no filme (o personagem, afinal, está o tempo inteiro sob influência 

das ações dos dois panfleteiros da cena de abertura) e encontra seu clímax na cena em que ele enfim 

assina o contrato em que vende a alma, quando se dá sua transformação pela primeira vez numa 

marionete. A inclusão da manipulação como tema é novidade no cânone fáustico e representa 

provavelmente a contribuição mais original de Svankmajer, fazendo com que seu Fausto seja 

incapaz de encontrar a dignidade típica das tragédias, como definido por Steiner (1961). Ele não é 

nobre, heroico, incrível ou admirável, mas um everyman qualquer, -  e, mesmo dentro dos everymen 

ele é um exemplo particularmente insosso e desprovido de personalidade -  vitimado por sua 

incapacidade de resistir às forças que visam moldá-lo como argila, outro tema com grande

207 Digo, não estou me referindo ao ator em si, Petr Cepek, que estreia no filme, mas ao seu personagem anônimo no 
papel de Fausto. Falar de metaficção sempre tem essas pegadinhas.



importância visual no filme. Ainda em seu prefácio ao roteiro do filme, o próprio Svankmajer 

também explica a sua visão sobre a manipulação e a necessidade ética de rebelar-se:

I do believe that man is, in a certain way, determined. I am convinced that we are still 
manipulated: by the stars, by our genes, by our repressed feelings, by society, its education, 
advertising -  repression of ali kinds. We have to rebel against this manipulation -  by 
creation, magic, revolt. This rebellion is the road to freedom. Freedom as such does not 
exist; ali that exists is freeing. This freeing, however, does not relieve us of our tragic fate, 
it only makes it more logical.
(Svankmajer, 1998,p. xiii)

O sentimento é bastante moderno208. Ainda que o homem renascentista tenha por vezes 

sentido a opressão dos astros, os outros elementos que o diretor lista são percepções modernas. E no 

século XIX, com o darwinismo biológico e social, que as condições materiais do ser humano vão 

cada vez mais ser vistas como um jugo que determina o seu destino -  e todo o gênero literário do 

realismo naturalista é testemunha disso. A repressão de sentimentos vem logo na sequência, com a 

psicanálise, e é relevante ainda que Svankmajer cite também a publicidade, cujo objetivo declarado 

é convencer o público de que ele tem necessidades que apenas o consumo pode suprir.

Eis aqui enfim o elemento que faltava para a nossa análise dojornalismo dentro do tema da 

desconfiança da linguagem, que aponta para algo ainda maior: a paranóia generalizada da 

modernidade. Se para os Faustos de Marlowe e de Goethe, os obstáculos para sua liberdade eram a

sociedade limitada, que o Fausto de Marlowe fracassa em transformar, enquanto o de Goethe

triunfa, o obstáculo passa a ser as limitações do próprio humano, decorrentes de sua constituição 

física, social, mental e espiritual, bem como as forças capazes de moldá-las, vistas agora não mais 

como ameaças externas ao ser, mas especialmente perigosas porque capazes de miná-lo por dentro 

-  seja implantando falsas ideias (“lavagem cerebral”), seja envenenando-o secretamente, de modo 

que a clássica paranóia real, que criou o lugar-comum dos criados que provam sua comida para o rei 

para ver se contém veneno209, se dissemina para toda a população. Como vimos, os processos 

industriais de produção em massa e sua natureza “oculta” (no sentido de distante dos olhos do 

público) acabam fomentando o medo da manipulação: não por acaso é entre o final do século XIX e 

o começo do XX que surge a expressão e o conceito da teoria conspiratória. Os exemplos não 

faltam: grupos específicos (os maçons, os judeus, os “Illuminati”), o flúor na água, as vacinas, o 

assassinato de Kennedy, a existência documentada de alienígenas, o 11 de setembro, o 

terraplanismo... quando se passa a desconfiar dos meios oficiais, nada mais resta de seguro, e tudo

208 De certa forma, é possível enxergar a postura de Svankmajer como um terceiro estágio da rebelião poética 
delineada por Wilson. Se o romântico encontrava um prazer, talvez ingênuo ainda, em rebelar-se contra a ordem do 
mundo burguês, e o simbolista se refugiava num tipo de autodestruição resignada por reconhecer a impossibilidade 
de destruí-la, para Svankmajer a rebelião retoma, não mais com um objetivo concreto, mas transposto para a 
dimensão do simbólico.

209 “O déspota é o paranoico” (Deleuze & Guattari, 1972, p. 228).



é um alvo em potencial para deixar a imaginação solta para construir todo tipo de pressuposição. O 

agravante, que remove o problema das teorias conspiratórias da esfera psiquiátrica para a esfera 

social, é o fato de que, por vezes, há bons motivos para se desconfiar das intenções da mídia e dos 

poderes que nos governam -  e o  apoio dos principais meios de comunicação brasileiros à ditadura, 

por exemplo, é particularmente ilustrativo disso. As forças ocultas conjuradas por Fausto ameaçam, 

enfim, escapar de seu controle.

Esse sentimento, como evidencia Berman, não tardou a surgir no mundo moderno:

No desfecho de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito em 1904, Max 
Weber afirma que todo o “poderoso cosmo da moderna ordem econômica” é como “um 
cárcere de ferro”. Essa ordem inexorável, capitalista, legalista e burocrática “determina a 
vida dos indivíduos que nasceram dentro desse mecanismo (...) com uma força irresistível”. 
Essa ordem “determina o destino do homem, até que a última tonelada de carvão fóssil seja 
consumida”. Agora, Marx e Nietzsche — e Tocqueville e Carlyle e Mill e Kierkegaard e 
todos os demais grandes críticos do século XIX — chegam a compreender como a 
tecnologia moderna e a organização social condicionaram o destino do homem. Porém, 
todos eles acreditavam que os homens modernos tinham a capacidade não só de 
compreender esse destino, mas também de, tendo-o compreendido, combatê-lo. Assim, 
mesmo em meio a um presente tão desafortunado, eles poderiam imaginar uma brecha para 
o futuro.
(Berman, 1986, p. 25)

Está construída, então, a principal narrativa da relação entre o indivíduo e as forças que 

construíram e mantêm a sociedade de massa (desenvolvimentista, legalista, burocrática) ao seu 

redor. Por sua própria natureza, essa relação nunca pode ser harmoniosa, pois diante do triunfo do 

individualismo e enquanto toda medida de fracasso e sucesso for monetária, intensifica-se a 

desconfiança que, como vimos, já  é característica da vida urbana desde a sua origem. O indivíduo 

que deseja ser bem ajustado e prosperar nessa sociedade precisa tratá-la com um grau de 

desconfiança -  e o estereótipo do caipira ingênuo que chega na cidade e é ludibriado210ou da 

velhinha que cai no golpe de e-mail do príncipe nigeriano se baseiam justamente nisso. Há uma 

certa sofisticação desejável para o cidadão urbano modelo: ele reconhece que a situação de vida do 

mundo contemporâneo não é ideal, mas a revolta e a rebelião declaradas são também um sinal de 

imaturidade, tanto quanto a inocência facilmente explorável. A solução é um tipo de desconfiança 

seletiva, com o desafio sendo o de aprender a identificar o que é ou não digno de confiança, um 

gesto que inscreve na epistemologia do ser humano modernizado o mesmo tipo de relação que se 

observa quanto ao espaço urbano -  saber quais ruas e bairros são mais seguros e em quais horários. 

Todas essas coisas fazem parte do pacto da modernidade.

210 Exemplos marcantes da ficção incluem o nosso Macunaíma, que sai da Amazônia para ter suas desventuras na 
cidade atrás do Muiraquitã roubado, tanto quanto o anão Marvel do filme J ’irai comme un cheval fou  (1973), de 
Arrabal, ao qual faltam a malícia e a desconfiança típicas do homem urbano, motivo pelo qual a cidade aparece 
para ele como um tipo de visão infernal.



A única solução possível para Svankmajer, porém, é a rebelião. E preciso ir contra essas 

forças que visam moldar o indivíduo. Nisso, ele está alinhado a toda uma tradição artística que 

floresce no XIX: como vimos (Wilson, 1996, p. 268; Hobsbawm, 1962, p. 257), o éthos rebelde 

alimenta muito da estética romântica até se metamorfosear num tipo de desespero e derrota no 

simbolismo -  nenhum poeta que possa ser levado a sério pode imaginar ser capaz de derrubar a 

sociedade moderna, em todo seu poder (seus possíveis aliados nessa cruzada, em todo caso, seriam 

indesejáveis também), ou corrigir os seus males com sua poesia. Em pleno final do século XX, essa 

revolta, para Svankmajer, é o único caminho para a liberdade, mas uma liberdade mais simbólica do 

que real, que não nos liberta do nosso “destino trágico”, mas o deixa “mais lógico”. Mais autêntico, 

poderíamos completar. Trataremos mais disso nas seções seguintes, tanto da questão da rebeldia 

quanto da autenticidade. Por ora, convém glosarmos qual é a percepção do oposto disso. O que 

acontece, portanto, com quem não se rebela?

A visão de Svankmajer, do homem que se torna Fausto não pela intensidade do seu desejo, 

mas por inércia, como vemos, incorpora muito do que já discutimos aqui. Os seres humanos que 

não se rebelam são os que formam as massas humanas que falam a “cold, false, common, hollow 

talk / That makes the heart deny the yes it breathes” de que trata Shelley em Prometeu 

Desacorrentado. São as pessoas que se fecham às possibilidades divinas criativas da poesia, como 

lamenta Ben Lerner, e se ocupam apenas com a vida prática. São homens ocos, “stuffed men / 

Leaning together / Headpiece filled with straw”, como descreve Eliot em meio às imagens de 

deserto, devastação e infertilidade que em “The Hollow Men” representam a crise espiritual da 

Europa moderna que elejá havia visitado em “The Waste Land”.

Pior ainda, como vimos, o homem que não se rebela, que não se abre às possibilidades da 

linguagem criativa e se empareda dentro da “linguagem morta” do mundo prático, atravessado por 

essas forças repressoras, pode vir a ser transformado num Über-burocrata como Eichmann, de que 

já falamos anteriormente, a própria definição de um “homem oco”, um fantoche, como em 

Svankmajer, em serviço dessas mesmas forças repressoras, que é tanto pior em seu papel de 

engrenagem no maquinário burocrático porque parece tê-lo incorporado por completo, esvaziado 

até o seu âmago.

Esse posicionamento é muito bem resumido também por Berman no trecho abaixo. O 

teórico, no entanto, não se alinha a essa ideia -  pelo contrário, ele a critica pelo que denuncia como 

uma aristocrática falta de empatia com o povo:

Os críticos da modernidade, no século XX, carecem quase inteiramente dessa empatia com 
e fé em seus camaradas, homens e mulheres modernos. Segundo Weber, seus 
contemporâneos não passam de “especialistas sem espírito, sensualistas sem coração; e essa 
nulidade caiu na armadilha de julgar que atingiu um nível de desenvolvimento jamais



sonhado antes pela espécie humana”. Portanto, não só a sociedade moderna é um cárcere, 
como as pessoas que aí vivem foram moldadas por suas barras; somos seres sem espírito, 
sem coração, sem identidade sexual ou pessoal — quase podíamos dizer: sem ser. Aqui, 
como nas formas futuristas e tecnopastorais do modernismo, o homem moderno como 
sujeito — como um ser vivente capaz de resposta, julgamento e ação sobre o mundo — 
desapareceu. Ironicamente, os críticos do “cárcere de ferro”, no século XX, adotam a 
perspectiva do carcereiro: como os confinados são desprovidos do sentimento interior de 
liberdade e dignidade, o cárcere não é uma prisão, apenas fomece a uma raça de inúteis o 
vazio que eles imploram e de que necessitam.

Weber depositava pouquíssima fé no povo e menos ainda em suas classes 
dominantes, aristocráticas ou buiguesas, burocráticas ou revolucionárias. Por isso, sua 
perspectiva política, pelo menos nos últimos anos de vida, foi um liberalismo sob
permanente ameaça. Todavia, assim que o seu ceticismo e visão crítica foram postos à
margem do seu distanciamento e desrespeito pelos homens e mulheres modernos, o 
resultado foi uma política muito mais à direita do que a do próprio Weber. Muitos
pensadores do século XX passaram a ver as coisas deste modo: as massas pululantes, que
nos pressionam no dia-a-dia e na vida do Estado, não têm sensibilidade, espiritualidade ou 
dignidade como as nossas; não é absurdo, pois, que esses “homens-massa” (ou “homens 
ocos”) tenham não apenas o direito de govemar-se a si mesmos, mas também, através de 
sua massa majoritária, o poder de nos governar? Nas idéias e nas posturas intelectuais de 
Ortega, Spengler, Maurras, T. S. Eliot e Allen Tãte, vemos a perspectiva neo-olímpica de 
Weber apropriada, distorcida e amplificada pelos modernos mandarins e candidatos a 
aristocratas da direita do século XX.
(Berman, 1986, pp. 25-6)

Partindo de sua perspectiva marxista, Berman, é claro, rejeita esse posicionamento, talvez 

com o mesmo ânimo com o qual, por exemplo, um autor como Benjamin rejeita que o consumo de 

mídia por distração seja inferior à contemplação. Descobrir se a massificação produz ou não 

“homens ocos”, no entanto, e Eichmanns em potencial, não é o nosso objetivo aqui. Para nós, o 

importante é que essa noção por si só tenha emergido junto com a modernidade. A grande ironia é 

que uma época ou uma sociedade fáustica tenha se firmado tendo como sua principal força motriz

um individualismo pautado pela autorreflexão e pela vida interior e, nesse ínterim, gerado uma

sociedade que, por conta dos processos de massificação que só surgem graças às forças fáusticas,

seja vista como uma ameaça justamente a essas capacidades. Se se trata de um caso de exploração,

de soma-zero ou da inevitabilidade da dependência humana sobre forças bestificadas também não é 

o tema de nossa discussão. Mas a existência dessa narrativa é o que vai possibilitar que

compreendamos a postura do poeta do século XIX na seção seguinte deste capítulo.

Ao concluirmos enfim -  desta vez espero que definitivamente -  que não, a escrita não é 

antimágica por natureza e que o que acontece é que a impressão antimágica deriva da 

hiperexposição a formas de escrita massificadas desprovidas de aura e permanência e que são 

percebidas como uma ameaça à integridade do “eu”, talvez possa ser transmitida a impressão de que 

o caminho para esse argumento tenha sido demorado demais. De fato, o leitor simpáticojá há de ter 

se convencido na primeira seção do capítulo -  “chega! Já deu para entender”. No entanto, esse 

caminho é importante para observarmos um aspecto crucial que norteia a discussão de poesia: a



oposição paradoxalmente promovida pela modernidade entre individualismo e o processo de 

massificação que se encontra no cerne do nosso problema da linguagem. Ainda que esse problema 

tenha uma dimensão metafísica, como exploramos no capítulo anterior, o modo como ele ganha 

forma, apesar de passar pelo metafísico, é calcado na experiência de alienação produzida por essa 

dissonância, que é muito bem ilustrada pela imagem de Benjamin do cidadão agressivamente 

atacado pelas palavras impressas do jornalismo e da publicidade, e as regras do jogo de linguagem 

da poesia mudam para refletir essa experiência. Há uma relação entre o poeta sentir que a 

linguagem pode ser desgastada e o seu ágon diário para não permitir que as palavras que chegam 

até ele, entre notícias e anúncios manipuladores, o influenciem a um comportamento previsto pelas 

forças do “sistema”. A modernidade modificou muito da forma do ser humano de se relacionar com 

o mundo, e seria ingênuo pressupor que as percepções sobre a linguagem teriam de algum modo 

escapado desse processo.

6. Velcro, querosene, adrenalina, inviolada noiva da quietude

The key tojoy is disobedience.

Aleister Crowley

Entramos agora no movimento final deste capítulo. Se, para o poeta moderno a “linguagem 

estabelecida é o inimigo”, como diz Steiner (1975, p. 186), dos burocratas aos jornalistas e 

publicitários, deve estar claro a esta altura quem são as forças responsáveis por definir o que é esta 

linguagem estabelecida. Já apresentamos o problema da noção da perda de poder da linguagem em 

seu contexto histórico e o que faz com que essa noção seja particularmente anômala, para então 

tratarmos das mudanças que ocorreram nesse período do século XIX e afetaram a forma como as 

populações urbanas se comunicam. Com a modernidade emerge a ideia de que, por trás das 

fachadas da civilização, as forças ligadas aos poderes vigentes (burocráticas, financeiras) procuram 

nos influenciar, reprimindo-nos e guiando-nos a comportamentos que servem aos seus interesses, e 

tanto mais serão eficazes nisso quanto mais minarem por dentro nossa personalidade individual 

capaz de oferecer-lhes resistência. Nesse contexto, a linguagem comum, determinada e fixada por 

essas mesmas forças, que se apoderaram da escrita, é uma das suas armas. Agora é o momento de 

entendermos a reação dos poetas: na prática, como eles acreditam combater a perda de poder 

criativo e forças numinosas da linguagem?



A noção de desgaste da linguagem e suas estratégias de combate podem ser compreendidas 

quando pensamos em certos termos que surgem junto com o desenvolvimento da impressão 

massificada -  dentre os quais o termo “clichê”, em particular, é dos mais ilustrativos. Um clichê 

nada mais é do que uma chapa metálica utilizada para impressão. O conceito básico da tecnologia 

não é necessariamente novidade, -  na Mesopotâmia era costume “assinar” tabletes utilizando um 

cilindro que continha um selo pessoal, imprimindo uma imagem sobre a argila fresca -  mas todo o 

maquinário da era moderna possibilitou que essas chapas metálicas fizessem suas impressões em 

escala industrial. A própria palavra vem do francês cliché, uma onomatopéia para o barulho feito 

pela impressão. Outro termo relacionado, com uma etimologia mais erudita, é “estereótipo”, do 

grego stereós (oxspsóç), “sólido”, e túpos (xórcoç), “marca”, “pegada”, com um sentido mais ou 

menos idêntico.

E relevante que essas duas palavras tenham criado vida própria fora dos espaços sujos de 

tinta das gráficas do século XVIII e XIX e ganhado uma conotação pejorativa. Todo tipo de padrão 

que se repete à exaustão, sobretudo na linguagem e nas artes, pode ser chamado de clichê: desde 

frases prontas como “Deus ajuda quem cedo madruga” até elementos abstratos como a 

personalidade de certos personagens de obras ficcionais (e.g. a infame manic pixie dream girl do 

cinema do século XXI), e suas estruturas narrativas, como a conclusão com final feliz ou com a 

descoberta de que a história inteira foi um sonho. Já “estereótipo” costuma ser uma palavra mais 

centrada em pessoas, descrevendo “tipos” humanos não apenas em representação (na qual ela forma 

um substrato do clichê), mas na “vida real”, o que envolve um processo de generalização e 

simplificação de personalidade num grau apenas um pouco abaixo da caricatura. Fala-se em 

estereótipos nacionais e estereótipos racistas, por exemplo. Com o advento dos personagens 

“redondos” na ficção, essas representações mais estereotipadas passaram a ser vistas negativamente, 

como menos complexas e sofisticadas do que as criações cujo comportamento e modo de pensar 

simulam os do indivíduo moderno real.

Clichês e estereótipos hoje são elementos que empobrecem os textos, inclusive de não- 

ficção, como se observa nas recomendações dos cursos de redação de evitar chavões e frases 

prontas. Mas há uma dimensão mais sinistra, na medida em que se identificam interseções entre a 

vacuidade do clichê e a da figura do burocrata. Arendt é enfática ao glosar repetidamente a questão, 

como na continuação do trecho sobre a perplexidade dos juizes diante do vazio do discurso de 

Eichmann, acostumado apenas ao “oficialês”, e sua hipótese, inválida para Arendt, de que esse 

vazio servia para encobrir um interior que era monstruoso, mas não vazio. Diz a historiadora:

Essa idéia parece ter sido refutada pela incrível coerência com que Eichmann, apesar de sua 
má memória, repetia palavra por palavra as mesmas frases feitas e clichês semi-inventados



(quando conseguia fazer uma frase própria, ele a repetia até transformá-la em clichê) toda 
vez que se referia a um incidente ou acontecimento que achava importante. Quer estivesse 
escrevendo suas memórias na Argentina ou em Jerusalém, quer falando com o interrogador 
policial ou com a corte, o que ele dizia era sempre a mesma coisa, expressa com as mesmas 
palavras. Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar 
estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar do 
ponto de vista de outra pessoa. Não era possível nenhuma comunicação com ele, não 
porque mentia, mas porque se cercava do mais confiável de todos os guarda-costas contra 
as palavras e a presença de outros, e portanto contra a realidade enquanto tal.
(Arendt, 1999, p. 62, grifos da autora)

Para Arendt, o clichê aparece, portanto, ligado à incapacidade de pensar, bem como ao 

desgaste pela repetição, o que impossibilita a comunicação com o indivíduo. Assim sendo, faz parte 

integral da linguagem mortificante da burocracia.

O psiquiatra Robert Jay Lifton, que publica o seu Thought Reform and the Psychology o f 

Totalism na mesma época, apenas dois anos antes do relato de Arendt sobre Eichmann, oferece uma 

visão semelhante sobre os problemas do clichê, bem como uma denúncia de seus usos por regimes 

totalitários para criar uma mentalidade de obediência. O autor, inclusive, mergulha de forma mais 

profunda no assunto e elabora o conceito do que chama de thought-terminating cliché:

The language of the totalist environment is characterized by the thought-terminating cliché. 
The most far-reaching and complex of human problems are compressed into brief, highly 
reductive, definitive-sounding phrases, easily memorized and easily expressed. These 
become the start and finish of any ideological analysis. In thought reform, for instance, the 
phrase “bourgeois mentality” is used to encompass and critically dismiss ordinarily 
troublesome concerns like the quest for individual expression, the exploration of alternative 
ideas, and the search for perspective and balance in political judgments. And in addition to 
their function as interpretive shortcuts, these cliches become what Richard Weaver has 
called “ultimate terms”: either “god terms,” representative of ultimate good; or “devil 
terms,” representative of ultimate evil. In thought reform, “progress,” “progressive,” 
“liberation,” “proletarian standpoints” and “the dialectic of history” fall into the former 
category; “capitalist,” “imperialist,” “exploiting classes,” and “bourgeois” (mentality, 
liberalism, morality, superstition, greed) of course fall into the latter. Totalist language, 
then, is repetitiously centered on all-encompassing jargon, prematurely abstract, highly 
categorical, relentlesslyjudging, and to anyone but its most devoted advocate, deadly dull: 
in Lionel Trilling’s phrase, “the language of nonthought.”
(Lifton, 1989, p. 429)

Mas não acontece, na verdade, de todo clichê já  ser thought-terminatmgl Se eu recorro a 

uma frase pronta, um chavão ou um provérbio, o enunciado, de uma perspectiva performativa, 

sinaliza um alinhamento com um discurso tradicional da minha parte, bem como uma indisposição 

em continuar a reflexão e o debate. Toda a discussão então esbarra num fundo duro, no qual não é 

mais possível cavar, um tipo de limite absoluto que forma as bases das convicções da pessoa -  e 

quanto mais rápido ele aparece, tanto mais superficial, tem-se a impressão, é o pensamento do 

indivíduo. Chega-se àquilo que é o que Bakhtin (2015, p. 135) chama, como veremos de forma mais 

aprofundada no próximo capítulo, de discurso autoritário, que consiste em um tipo de discurso 

monolítico que deve ser sempre tratado com respeito, com distanciamento, e que não é passível de



ser desmontado em partes menores e analisado. Como Lifton continua, isso é um elemento comum 

do discurso cotidiano e de todos os sistemas de crença, -  toda ideologia, afinal, como fenômeno 

linguístico, tem um limite absoluto em algum ponto. O tratamento que é dado a essas questões, no 

entanto, difere do tratamento ao que é aceito como verdade científica (ninguém diria, por exemplo, 

que dizer que a aceleração da gravidade é de 9,80665 m/s2 é um clichê), porque problemas como a 

forma ideal de governo, a melhor maneira de se viver e qual a religião verdadeira, por exemplo, não 

são falseáveis e não podem ser provados211. Os clichês dos discursos autoritários, no entanto, o são 

justamente porque contam com o respaldo dos poderes vigentes (diferente, por exemplo, de meros 

provérbios populares) e tornam-se clichês como parte de uma estratégia para sufocar possíveis 

discursos concorrentes pela repetição. O resultado, como conclui Lifton, para as pessoas que 

convivem dentro desse meio cultural, é uma sensação constante de cansaço e restrição, conforme a 

segurança oferecida inicialmente pela identificação com o grupo passa a dar espaço à inquietação 

causada pelo constante policiamento linguístico.

Logo, com essa carga negativa em torno dos clichês, espera-se dos escritores e artistas no 

geral que eles os evitem, a não ser que transfigurados pela ironia. De algum modo, muito 

rapidamente é cimentada na cultura do Ocidente a ideia de que a repetição -  outrora tão cara ao 

artista oral -  é algo ruim, como se uma ideia nova fosse desgastada pelo uso. Esse conceito está 

expresso com perfeição na frase atribuída ao poeta Gérard de Nerval que diz que o primeiro homem 

a comparar uma mulher a uma rosa era um poeta; o segundo, um idiota212. Logo se compreende que 

os clichês não nascem clichês, mas são formas talvez um dia inovadoras que se desgastaram pela 

sua repetição -  como as moedas da imagem das metáforas gastas de Nietzsche.

E assim, pois, que a tendência geral na modernidade é que um artista invente uma nova 

forma revolucionária, que, mesmo que talvez escandalosa a princípio, é recebida com louvores por 

um grupo de admiradores influentes; logo, ele influencia outros, que o imitam, com graus variados 

de sucesso, por vezes até mesmo aperfeiçoando a técnica descoberta; até enfim uma última 

categoria “diluir” essa inovação, esticando a influência para muito além do momento original, até o 

ponto em que o chamado “leitor médio”, e não apenas o erudito ou profissional das áreas artísticas, 

é capaz de perceber e antecipar essas fórmulas.

Em outras palavras, esse esquema é o descrito por Pound em seu famoso ABC da Literatura, 

ao qual muito do senso comum literário ainda subscreve. “Quando você começa a procurar pelos

211 Quando somamos isso à nossa definição de magia no capítulo anterior, uma possível defesa da magia e do 
misticismo se insinua, porque se aquilo que realmente importa em nossas vidas não é falseável, que essa mesma 
característica apareça na magia pode servir para inseri-la em meio a essas outras coisas.

212 Essa frase, ironicamente, também é ela mesma um clichê, e uma breve busca no Google revela dúzias e dúzias de 
sites que a repetem mecanicamente sem qualquer aparição do contexto original ou fonte, o que indica a sua 
absorção pela cultura de massa.



‘elementos puros’ da literatura, você descobrirá que a literatura vem sendo criada pelas seguintes 

classes de pessoas”, diz ele (Pound, 1951, p. 39). A primeira classe é dos “inventores”, que 

descobrem um novo processo, ao que se seguem os “mestres” e os “diluidores”, que vêm depois dos 

dois primeiros tipos e “não conseguiram fazer o trabalho tão bem”. Há três outras classes, porém: a 

dos “bons escritores sem qualidades salientes”, que se flagram entre os mestres e diluidores, sendo 

competentes em seu trabalho, mas meramente produzindo boas obras em épocas de obras incríveis, 

animados pelo espírito de uma literatura num período “saudável” (os exemplos que Pound dá são os 

contemporâneos anônimos de Dante, Shakespeare e Flaubert); a dos “beletristas”, que se 

especializam em alguma área da escrita, mas que não podem ser considerados “grandes homens” ou 

representativos de suas eras; e, por fim, os “lançadores de modas”, que Pound se recusa a glosar. 

Com base nesse esquema, ele argumenta que:

Until the reader knows the first two categories he will never be able ‘to see the wood for the 
trees’. He may know what he ‘likes’. He may be a ‘compleat book-lover’, with a large 
library of beautifully printed books, bound in the most luxurious bindings, but he will never 
be able to sort out what he knows or to estimate the value of one book in relation to others, 
and he will be more confused and even less able to make up his mind about a book where a 
new author is ‘breaking with convention’ than to form an opinion about a book eighty or a 
hundred years old.

He will never understand why a specialist is annoyed with him for trotting out a 
second- or third-hand opinion about the merits of his favourite bad writer.
(ibid., p. 40)

Dizer que Pound é elitista é não tanto uma crítica quanto uma descrição de todo seu projeto 

literário modernista. Todo seu trabalho como poeta, crítico e tradutor gira em torno de passar em

revista a história da literatura mundial, tal como lhe era acessível à época, e analisar o que é o

“melhor” e o que é só reverência (em vários momentos de sua obra ele exalta a superioridade de 

Homero sobre Virgílio, por exemplo), bem como identificar aqueles momentos em que algo novo de 

fato foi criado. Ao lado de Eliot e em paralelo com Leavis, o resultado dos esforços de Pound foi ter 

ajudado a dar uma cara ao cânone inglês emergente, de modo que diversos poetas até então 

reverenciados, como Milton, a quem Pound detestava, ainda não se recuperaram plenamente 

(Eagleton, 1997, pp. 32-33).

E evidente que todo juízo de valor em matéria de literatura é problemático, haja vista que 

não há (e nem é desejável que haja) critérios objetivos. Um poema horrendo é muito mais fácil de 

identificar, como diz Ben Lerner, do que um poema bem-sucedido ou até mesmo um poema 

medíocre (Lerner, 2016, p. 31). O trabalho da crítica é tão poético e criativo quanto o próprio 

trabalho poético nesse sentido, porque sua função não é tanto selecionar o que é bom ou ruim e 

explicar o porquê, como a crítica dejornal com suas avaliações com estrelinhas, mas criar sentidos, 

promovendo as preferências do crítico como parte do ato perlocucionário da crítica.



Independente do que se possa perceber como qualidade ou não de uma obra literária, em um 

aspecto, ao menos, há um acordo tácito, que é na valorização de autores originais. Um poema pode 

ser bonito e bem construído, mas seu autor e admiradores estarão em maus lençóis para defendê-lo 

se for acusado de ser um clichê e a acusação tiver algum fundamento. Um poeta pode lidar com 

acusações de imoralidade, blasfêmia, infantilidade, mau gosto, kitsch, frivolidade, sentimentalismo 

e filiação política duvidosa, mas ser considerado derivativo o coloca numa outra categoria. Tanto é, 

que um crítico como Bloom tem um termo, derivado da relação pederástica entre erastes e 

eromenos entre os gregos, para poetas que estão nesse estágio -  efebo (Bloom, 1973, p. 10). Com 

efeito significa ter que nadar na piscininha das crianças.

Eliot em citação famosa de seu ensaio sobre tradição e talento individual quejá visitamos no 

começo deste trabalho, diz que “poetas imaturos copiam, poetas maduros roubam”, lógica que 

Harold Bloom leva ao seu extremo com sua teoria da angústia da influência. Não por acaso parece 

que estamos diante de uma paródia das palavras de Eliot nas páginas de abertura de seu volume: 

“Weaker talents idealize; figures of capable imagination appropriate for themselves” (ibid., p. 5), 

diz o crítico, numa versão dessa frase muito menos citável e passível de estampar camisetas de 

alunos de Letras. Para Bloom, trata-se de algo como uma relação natural: todo poeta começa a 

escrever poesia influenciado pelos nomes que mais ama (o termo “amor” é crucial aqui, já que se 

trata de uma relação de fato de base afetiva), e seus primeiros poemas tendem a refletir essa 

influência na forma de imitação, que não é levada a sério. Se o poeta continuar assim, jamais 

chegará a lugar nenhum como poeta: para prosseguir ele precisa -  clichê dos clichês no mundo pós- 

Freud -  matar o próprio pai e entrar numa luta agônica contra o poeta que o influencia, tornando-se 

um “poeta forte”. De fato, Bloom usa o termo wrestle para descrever a situação. O caso da poesia de 

Wilde é utilizado para ilustrar a melancolia do poeta preso no estágio de efebo: seus poemas são 

“constrangedores”, porque “A Balada do Cárcere de Reading” reflete o tempo inteiro “A Balada do 

Antigo Marinheiro”, e o restante de sua lírica é um pastiche antológico de todo o alto romantismo. 

Segundo Bloom, isso o teria levado às suas conclusões amargas, na voz de Lorde Henry Wotton em 

O Retrato de Dorian Gray, sobre a imoralidade de se influenciar outra pessoa, um dos principais 

temas do romance (ibid., p. 6).

Se o poeta persiste, toma-se forte e influente, e se esses poemas não forem queimados, a 

tendência é serem incluídos como parte de sua “juvenília”, uma separação higiênica entre os 

poemas sérios e esses primeiros esboços. Para dar conta de explicar o processo de maturação de um 

poeta, desde o seu começo como efebo até se tornar um poeta forte, Bloom elabora uma teoria 

literalmente esotérica que combina conceitos místicos e psicanalíticos, excluindo todo e qualquer 

elemento extraliterário (incluindo biografia, história material e classe social), num sistema tão



recôndito que apenas o próprio Bloom parece capaz de manejá-lo -  de novo, o que mostra que se 

trata menos de um trabalho analítico e mais de uma criação poética, tanto quanto o Bereshit 

Rabbah. Como o próprio Eagleton reconhece, por mais que o critique no gesto de assopra-e-morde 

que é característico de seu Teoria da Literatura, Bloom teria lançado “uma das teorias literárias 

mais ousadamente originais da última década” (Eagleton, 1996, p. 159) e defendido o retomo da 

“tradição romântica protestante” (Spenser, Milton, Blake, Shelley, Yeats) contra a linhagem 

anglocatólica conservadora (Donne, Herbert, Pope, Johnson, Hopkins) de Eliot, Leavis e 

companhia. O ponto em que ele peca é ao tentar ser moderno e antiquado ao mesmo tempo, 

apropriando-se de uma dessas forças que transformou o mundo moderno (Freud) e introduziu o 

niilismo à literatura, para propósitos ligados ainda a um humanismo romântico. O resultado é que 

“as batalhas épicas de gigantes poéticos de Bloom detêm o esplendor psíquico de uma era pré- 

freudiana, mas perderam sua inocência: são brigas domésticas, cenas de culpa, inveja, angústia e 

agressão” (ibid., p. 160) e o próprio teor apocalíptico dos escritos de Bloom é testemunha do 

“desespero da sua empreitada”. A única coisa que sustenta sua teoria é um “apelo nietzschiano à 

‘vontade de poder’ e à ‘vontade de persuasão’ da imaginação individual”, o que significa o mesmo 

que pura arbitrariedade. Bloom, em seus melhores momentos, é tanto um poeta quanto os autores 

que comenta e, por isso, emblemático também dessa figura fáustica de que tratamos na seção 

anterior. Seus heróis são homens (e ocasionalmente mulheres) poderosos que olharam a paisagem 

poética de seu tempo e a transformaram de maneira radical com seus imensos dotes criativos.

Voltemos uns dois parágrafos agora. Como dito, esse embate entre poetas se daria 

supostamente como uma relação natural, e o próprio Bloom, porque ignora a dimensão histórica da 

literatura, não consegue explicar o porquê de ela se aplicar a Wordsworth, Coleridge, Keats, 

Shelley, Blake, mas não a Milton, que os inspirou, ou a Ben Jonson. De novo estamos diante de um 

fenômeno que é tudo menos natural, sequer atemporal e, a bem da verdade, muito recente. A essa 

altura, já estamos cansados de apontar que, de novo, o ponto de virada é o XIX ou pouco tempo 

antes.

Como comenta Maijorie Perloff, a primeira ocorrência de que se tem notícia do termo 

originality, em inglês, se encontra no livro Traveis in Spain, de H. Swinbume, de 1776. Mas não se 

trata a princípio de um conceito crítico e simjurídico: originality é o que distingue a pintura de fato 

de autoria da pessoa a quem sua autoria é atribuída -  i.e. uma pintura com a aura certa! -  contra 

cópias, simulações, falsificações e outras formas de obras espúrias (Perloff, 2013, p. 56). Ainda hoje 

utilizamos o termo “original” com esse sentido, -  “seu tênis é original ou é do Paraguai?” -  mas o 

conceito se expandiu muito desde então.



A ironia da situação é que, na prática, a palavra “original” passa a descrever obras cada vez 

mais recentes, ao contrário do que poderia apontar sua etimologia: “original” vem do latim 

originãlis, derivado de origõ, “começo, fonte, origem”, que, por sua vez, deriva do verbo orior, 

“nascer, levantar-se”, também a raiz do nome “oriente”, pois é onde o sol nasce. As implicações 

metafísicas dessa metáfora são poderosas, pois quando um autor cria sua obra, ele está fazendo com 

que algo nasça e se levante do meio de um caos primordial -  um gesto divino, portanto. Os falsários 

e imitadores não criam nada, mas copiam o que já nasceu, concebido pelas almas eleitas e dotadas 

do poder de criar. Bloom, como sempre, não resiste a dar à discussão um floreio místico:

Between the poet and his vision of the true, unknown god (or himself healed, rendered 
original, and pure) intervene the precursors as so many Gnostic archons. Our young, a 
while ago, were pseudo-Gnostics, believing in an essential purity that constituted their true 
selves and that could not be touched by mere natural experience.
(Bloom, 1973, p. 85)

Entre o poeta e o Deus verdadeiro e desconhecido, o Uno, a Mônada, encontram-se os 

arcontes, os servos do demiurgo que perverte os poderes criadores da Mônada nessa imitação 

vagabunda que é o mundo material. Encontrar esse tipo de declaração num texto de crítica literária 

deveria ser motivo de perplexidade, mas a esta altura a relação entre poesia moderna e misticismojá 

está muito bem traçada, acredito.

O termo “original” em si é mais antigo do que “originalidade”, de modo que é um pouco 

mais difícil traçar as suas transformações de sentido. Porém, como argumenta Lynch (2006), um 

marco na história da originalidade foi o panfleto Conjectures on Original Composition, do poeta 

Edward Young, publicado em Londres em 1759, no qual Young argumenta que os originais são 

melhores do que os imitadores, porque tudo que um imitador faz é produzir uma cópia pior de algo 

quejá existe. Young, ironicamente, como aponta o autor do prefácio da reedição d e l918do  ensaio, 

não foi original em seu argumento, mas resumiu e enfatizou argumentos anterioresjá propostos na 

Querela dos Antigos e Modernos que abalou os séculos XVII e XVIII por outros modernos como 

Addison (Young, 1918, p. xvi).

E relevante ainda que Young tenha sido lido, em tradução para o alemão, pelos jovens 

escritores do movimento Sturm undDrang, sobretudo Goethe. Essa influência, por sua vez, voltaria 

para o mundo literário inglês, retroalimentando-o com todos os ideais quejá estamos acostumados a 

listar. O mesmo argumento contra cópias viria a ser feito mais tarde ainda por Peacock, que, 

desiludido com o estado da poesia, afirma que todos os bons poemasjá teriam sido produzidos, logo 

novos poemas só poderiam refazer pior o que já foi feito, “reconstruções artificiais de alguns 

ascetas mórbidos em tempos não poéticos” (Peacock, 2014, p. 90). Além do mais -  e há uma ironia 

maravilhosa nisso também -, Peacock destaca a literatura das outras artes por ter sido a primeira a



ser afetada pela possibilidade da reprodutibilidade técnica de que trata Benjamin. Diz ele da poesia 

que ela “não é uma das artes que, como a pintura, exigem repetição e multiplicação para poder se 

difundir entre a sociedade” (op. cit.). Presume-se que, para Peacock portanto, a possibilidade de 

reprodução da arte de tempos mais artísticos, como a Mona Lisa, tornaria os novos artistas 

igualmente obsoletos.

Ao mesmo tempo, é importante frisar que essas discussões sobre gênio e originalidade se 

davam enquanto surgiam as primeiras leis de copyright da Inglaterra. A pirataria não era crime até 

1710, quando foi aprovada a lei chamada “An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting 

the Copies of Printed Books in the Author’s or Purchasers of Such Copies”, conhecida como 

“Estatuto de Anne”. A discussão, porém, se prolongou até 1774, sob protestos de editores e 

vendedores de livros, que argumentavam que deveriam ter o direito perpétuo de imprimir e 

comercializar os livros que entrassem em seus catálogos. Em 1774 o veredito do caso Donaldson v. 

Beckett decidiu que os direitos pertenciam aos autores das obras e poderiam ser vendidos aos 

editores por períodos de tempo determinados. Essa legislação logo foi imitada pelos Estados 

Unidos, que aprovaram a primeira lei de copyright em 1783 -  e o  assunto se tomou uma questão 

importantíssima para a legislação norte-americana (Lynch, 2006). Até hoje não faltam casos 

famosos de conflitos causados por questões de copyright, alimentados pela indústria litigiosa dos 

EUA, e muito da luta da poesia contemporânea de figuras ligadas ao círculo de poetas como 

Kenneth Goldsmith gira em tomo do combate à lógica do copyright.

Claro que não é nenhuma coincidência que essas discussões tenham surgido no século do 

boom da reprodução textual mecânica. Antes da invenção da imprensa nenhum autor reclamaria de 

um escriba copiar o seu trabalho -  copiar é um trabalho árduo, afinal, e o único modo de fazer sua 

obra sobreviver e talvez chegar a homens de erudição e nobreza. Mas com a impressão finalmente 

toma-se possível um mercado de livros, e, com ele, algum grau de um processo de alienação, no 

sentido marxista da palavra, entre o autor e a sua obra como produto: escritores raramente são 

donos de gráficas, logo dependem delas para distribuírem seu trabalho, e as gráficas dependem 

dessa produção de conteúdo para ter material para vender -  material, de preferência, que interesse 

ao público. Como detêm o meio de produção, são elas que ditam os termos dessa negociação, e a 

pirataria é nada mais do que o caso em que elas decidem que não desejam pagar nada pela 

reprodução. Ainda que, já no século I d.C., Marcial tivesse sido o primeiro a acusar um outro poeta 

de “plágio” (literalmente de “raptar” seus versos), a possibilidade real de cópias em massa se 

tomava uma questão séria pela primeira vez na Europa, e isso fez com que uma maior atenção fosse 

dada ao processo de criação:



When the Roman poet Martial accused a rival, Fidentinus, of stealing his verses, he called 
him a “kidnapper” -  in Latin, plagiarius. The term stuck. The Latin word made its way into 
English in 1601 when Ben Jonson described a literary thief as a plagiary, a word Jonson’s 
near-namesake, Samuel Johnson, defined in his Dictionary of 1755 as “A thief in literature; 
one who steals the thoughts or writings of anothef’ and “The crime of literary theft.” But, 
odd though it may seem to us, plagiarism hasn’t always been viewed as a crime. Many 
people throughout history didn’t regard words or ideas as property at all, and saw nothing 
wrong with “borrowing” liberally from others. For centuries, writers (and painters and 
sculptors and composers) were actually encouraged to copy the masters as closely as
possible. Some writers were blamed for being presumptuous enough to invent their own
plots.
(Lynch, 2006)

Quando comparamos esse mundo emergente na Europa com a cultura de escribas do Antigo 

Oriente Próximo delineada por Karel van der Toorn (2007), fica evidente que estamos diante de 

uma nova forma de lidar com a relação entre autoria, obra e originalidade, marcada pelo 

individualismo. Numa cultura de escribas, como vimos, as obras circulam de forma anônima ou 

pseudepigráfica -  o que assinala seu pertencimento a uma cultura compartilhada, e os escribas, em 

seu círculo fechado e mantido financeiramente pelo Estado, detêm o poder de editá-las de formas 

sutis. Num mercado literário, há um autor que busca visibilidade, que lhe é fornecida, a um preço, 

pelos detentores da tecnologia de reprodução. Se a escrita pela primeira vez permitiu fixar um texto 

(Ong, 1982, p. 80 Goody, 2010, p. 11), a imprensa aperfeiçoou esse processo, eliminando mesmo as 

variações entre manuscritos que se observa em textos antigos. Porém, se a semelhança entre dois 

textos impressos evidencia a cópia, em que ponto traçamos um limite? Dois manuscritos levemente 

diferentes de um texto antigo, com algumas divergências numa linha ou outra, são reconhecidos

como um mesmo texto, afinal. E essas diferenças pequenas, que inviabilizam dizer que se trata de

uma cópia exata, ainda não permitem afirmar que não é uma cópia. Do contrário, não teríamos 

escândalos no mundo literário brasileiro como o de plágios de traduções.

Há de ter sido esse maior escrutínio sobre o problema da semelhança que alimentou o 

desprezo crescente por imitadores. Cada vez mais os processos outrora vistos como mais ou menos 

equivalentes à criação -  apropriação, edição, adaptação, tradução -  se tornaram separados. A 

tradução é um caso particularmente curioso, porque não era sujeita a copyright a princípio, e os 

mecanismos para se verificar a circulação de traduções espúrias (por exemplo, a tradução de um 

autor estrangeiro circulando como se fosse uma obra original de um autor local) eram precários.

Porém, alguém que assistisse a uma peça como The Silver Age, de Thomas Heywood, que 

apresenta aos espectadores uma miscelânea de mitos gregos, se tivesse lido o Anfitrião de Plauto em 

latim primeiro, certamente captaria os momentos em que o texto, em seu segundo ato, acompanha 

de perto o original latino, ainda que em nenhum momento o autor fosse explícito sobre o



“empréstimo”. A tradição é antiquíssima: desde o século XII até o século XXI213, observamos 

dramaturgos adaptando o Anfitrião para as mais diversas línguas e culturas, e mesmo o próprio 

Plauto e seu contemporâneo Terêncio foram igualmente exemplos de autores que escreveram com 

base em obras anteriores, adaptando do grego. Ainda em se tratando do teatro, como lembra Lynch 

(2006), as peças de Shakespeare também foram todas baseadas em narrativas anteriores, e mesmo 

vários trechos dos seus roteiros foram retirados ipsis litteris de outros lugares, como discursos de 

Montaigne. Marlowe, seu rival, igualmente encontrou as fontes de suas histórias em materiais 

diversos como o Faustbuch, de que já falamos, A Eneida, as Crônicas de Holinshed etc. E não 

precisamos nem mencionar o repertório relativamente pequeno das narrativas que compunham o 

material levado ao palco trágico de Atenas.

O mundo teatral nos oferece um exemplo interessante do fenômeno da adaptação, porque, 

ainda que peças hoje sejam lidas em formato de livro, o cerne do teatro é a performance, que por 

sua própria natureza é irrepetível e representa uma experiência bastante distinta da leitura solitária. 

Além do mais, ela é dependente da oralidade e da língua do público -  logo, por mais que um 

classicista possa ler em latim e grego clássico, é muito raro que ele tenha a oportunidade de assistir 

a uma peça apresentada nessas línguas. Plauto só pode existir de forma mais substancial no palco no 

mundo lusófono, anglófono, francófono etc em tradução, portanto.

No tocante à lírica, não havia nada de condenável igualmente, no século XVI, no gesto de 

um poeta, como faz Camões com Petrarca, tomar um verso de um poema alheio, traduzi-lo e utilizá- 

lo como mote para outro poema: assim o soneto 31 de Petrarca, por exemplo, que começa com o 

verso Questa anima gentil che si diparte nos dá o famoso “Alma minha gentil, que te partiste”, um 

poema que, por sua vez, encontra ecos com ainda outro poema petrarquiano, o número 333 do 

Cancioneiro (Ite, rime dolenti, al duro sasso), no qual o poeta lamenta a morte de Laura.

Uma relação textual ainda mais íntima pode ser observada entre Gregório de Matos e 

Góngora. Comparemos os tercetos finais do soneto “Discreta e formosíssima Maria”:

Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trota a toda ligeireza,
E imprime em toda a flor sua pisada.

Oh não aguardes, que a madura idade
Te converta em flor, essa beleza
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
(Matos apud Silva, 2009, p. 109)

213 Como vemos nos ensaios do livro organizado por Gonçalves (2017), alguns autores que já  exploraram o Anfitrião 
de Plauto incluem Vital de Blois, Femán Pérez, Camões, Joannes Burmeister, Heywood, Molière, Dryden, entre 
outros. Sobre a versão de Heywood, incluída no segundo ato da peça, e sua proximidade e afastamento em relação 
ao original, cf. o meu ensaio “Comicidade e a distância cultural do mito: problemas de aproximação e afastamento 
genérico em A Idade de Prata de Thomas Heywood” (Scandolara in Gonçalves, 2017, pp. 137-184).



.. .com os de “Mientras por competir con tu cabello”:

goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no solo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ellojuntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
(Góngora apud Silva, 2009, pp. 122-3, n. 156)

Para além das proximidades de tema, -  ambos exploram o carpe diem ao se dirigirem à 

amada, tratando da futura degeneração de sua beleza -  há ecos textuais que culminam num verso 

final que foi mantido idêntico em tradução214. E, mesmo nos casos em que não há apropriação de 

fato de material alheio citado sem aspas, por assim dizer, ainda assim as variações costumavam ser

pequenas. Ao leitor moderno, é fácil acusar Gregório de Matos de plágio, mas, como Ana Paula da

Silva deixa claro em seu estudo sobre a relação entre Matos e Góngora, essa acusação anacrônica é 

absurda:

A poesia de Góngora e Gregório trabalha com a tópica da morte segundo os critérios e 
categorias particulares de um tempo diverso do nosso, cuja diferença é útil especificar. É 
preciso especificá-los a fim de fazer uma outra leitura dos textos destes autores, não apenas 
concentrando nossa leitura neles, mas atentando ao fato de que no século XVI e XVII, o 
conceito de “originalidade” não é fator determinante para a produção literária ou artística. 
O reconhecimento da beleza e do discurso é dado pela capacidade do poeta de sujeição aos 
preceitos do gênero e criar, a partir deles, novas possibilidades de construção e renovação 
sentido. A imitação, considerada em termos aristotélicos, é pressuposto da configuração 
artística. Consiste não só em repetir o tema de autores considerados exemplares, mas em 
apropriar-se do estilo do autor, ou seja, aquele que quer ser respeitado por seus escritos 
deve escolher um modelo que faça parte do cânon de escritores exemplares e esmerar-se 
em escrever como se fora o mesmo autor, seguindo o seu estilo com precisão, com vistas a 
superá-lo.
(Silva, 2009, pp. 12-13, grifos da autora)

Essa dificuldade em ler a poesia do passado sob uma ótica que não a moderna, que exige 

esse trabalho de adaptação -  como as pupilas de quem sai de um espaço excessivamente iluminado 

para uma caverna escura -  demonstra o sucesso desse novo modo poético. Isso não significa que a 

poesia do passado perca todo seu interesse para o olhar moderno, ainda que muito dela possa acabar 

soando “tediosa”, nas palavras de Veyne. O que acontece é que essa leitura vai passar a ser feita 

numa outra chave, com base em outros critérios. A leitura de Pound, que lhe permite formar o seu 

próprio cânone pessoal, por exemplo, gira em torno de alguns conceitos, como inventividade (ele 

valoriza muito poetas que inventaram coisas novas), musicalidade (ele despreza tudo que “não soe 

bem” em voz alta) e concentração verbal (para ele cada palavra precisa ser carregada de sentido, e

todo excesso e superfluidade são uma falha). Tanto Virgílio quanto Milton, para ele, fracassam

214 No mais, o poema de Matos também tem ecos com outro poema de Góngora, de 1583, “Ilustre y hermosísima 
Maria” ... cujo primeiro verso foi, por sua vez, tomado de Garcilaso de la Vega, Égloga III (Silva, 2009, p. 110).



nesse teste, diferente de Homero, de quem ele não consegue “ler meia página” sem “encontrar uma 

invenção melódica” (Pound, 1951, p. 43). O cânone que ele propõe que o estudante de poesia estude 

inclui Homero, Safo, Catulo, Propércio, Ovídio, mas não Virgílio, portanto -  ao que se soma 

material ainda obscuro à época, como o poema anglo-saxão medieval The Seafarer e a obra dos 

trovadores provençais, mestres da melopeia. De forma semelhante, Eliot viria a resgatar a poesia 

dos metafísicos como Donne e Marvell (Eagleton, 1984, p. 33). Porque muito da poesia anterior à 

ascensão da originalidade opera nesse registro brando, os critérios para sua fruição passam a ser 

anacrônicos.

Francisco Achcar, em seu Lírica e Lugar-Comum, inaugura o primeiro capítulo analisando o 

carmen 9 de Catulo, em que o poeta demonstra sua alegria ao receber o amigo Verânio, que retorna 

de viagem, aparentemente à Ibéria. Em 11 versos, Catulo declara sua surpresa pelo retorno do 

amigo, preferido dentre seus “trezentos mil” outros amigos, antecipa beijar seu rosto e ouvir as 

histórias que ele traz da viagem, antes de concluir com a pergunta retórica, “quem mais que eu é 

alegre ou mais feliz?” Trata-se, como diz Achcar, de um poema que “dá a impressão de fluência 

incontida, de um entusiástico transbordamento afetivo” (Achcar, 1994, p. 26). Sua simplicidade e 

sinceridade aparentes ocultam, no entanto, um jogo poético dos mais sutis com uma tradição 

literária anterior na qual o poeta se insere. O poema faz parte de um gênero, chamado 

phosphonetikón, que, como Achcar aponta, citando Francis Caims, pode ser encontrado já na 

Odisseia, bem como em poetas como Teógnis, Aristófanes, Esquilo, Alceu e Eurípedes, para 

citarmos apenas os nomes com quem o próprio Catulo poderia estar dialogando diretamente (i.e. 

autores anteriores a ele; dos posteriores cita-se Ovídio, Horácio, Juvenal e Estácio).

Continua Achcar:

Segundo Caims, a classificação genérica de um poema depende do que ele chama os seus 
elementos primários, isto é, “pessoas, situação, função, comunicação, logicamente 
necessárias para o gênero”. No phosphonetikón, esses elementos são os seguintes: I. quem 
retoma (A); II. quem lhe dá boas-vindas (B); III. a relação entre ambos, de amizade ou 
amor; IV. a mensagem de boas-vindas.

Os elementos secundários, cuja seleção e combinação variam de texto para texto, 
são lugares-comuns (tópoi) -  (...). Num apaidéia eminentemente convencional, como é a 
arcaica e clássica, eles servem também, paradoxalmente, para apontar instâncias de 
particularidade. De fato, ao contrário do que à primeira vista pode parecer, é sobretudo na 
utilização dos tópoi que se revela a originalidade do poeta: a seleção, a expressão e a 
combinação deles oferecem possibilidades inesgotáveis de soluções imprevistas dentro do 
uso tradicional.
(ibid., pp. 28-9, grifos do autor)

São esses tópoi explorados pela poesia clássica, sobretudo na obra de Horácio, o objeto de 

estudo de Achcar, que encontra e comenta esses jogos com os lugares-comuns horacianos em 

diversos poetas clássicos das línguas modernas -  Ronsard, Camões, Théophile de Viau, Thomas



Carew, Lovelace, Andrew Marvell, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Parny (ibid., p. 

127).

A partir daí podemos ter uma ideia do funcionamento da poesia clássica anterior à era da 

originalidade: a cadeia de influência começa com poetas louvados que servem de inspiração para 

imitação pelos novos poetas. Com a imitação, por sua vez, o aprendiz demonstra duas coisas: 1) que 

está familiarizado com os clássicos, o que qualquer leitor erudito, espera-se, deverá ser capaz de 

reconhecer; e 2) que tem domínio técnico da linguagem. A imitação não é servil, no entanto, e 

pequenas inovações são introduzidas por meio das variações sobre esses lugares-comuns, aos quais 

os ouvidos clássicos também estariam treinados. O processo é mais frio e não há uma luta agônica 

bloomiana e necessidade de “matar o pai”, como o próprio Bloom reconhece. Que esse método 

composicional tenha alimentado a literatura europeia por quase dois mil anos -  dois mil anos, para 

Rimbaud, de “prosa rimada, um jogo, degradação e glória de inúmeras gerações idiotas” quando 

então se torna “mofado”, como vimos -  é o  testamento de sua fertilidade, mas ele é incapaz de 

coexistir com a modernidade, porque não há tempo para que essas inovações sejam feitas aos 

poucos. Como vimos com Berman, o mundo moderno é o mundo da velocidade, em que “tudo que 

é sólido desmancha no ar”. Logo:

Em relação a isso tudo, como ficamos nós, os membros da “moderna sociedade burguesa”? 
Ficamos numa situação estranha e paradoxal. Nossas vidas são controladas por uma classe 
dominante de interesses bem definidos não só na mudança, mas na crise e no caos. 
“Ininterrupta perturbação, interminável incerteza e agitação”, em vez de subverter essa 
sociedade, resultam de fato no seu fortalecimento. Catástrofes são transformadas em 
lucrativas oportunidades para o redesenvolvimento e a renovação; a desintegração trabalha 
como força mobilizadora e, portanto, integradora. O único espectro que realmente 
amedronta a moderna classe dominante e que realmente põe em perigo o mundo criado por 
ela à sua imagem é aquilo por que as elites tradicionais (e, por extensão, as massas 
tradicionais) suspiravam: uma estabilidade sólida e prolongada. Neste mundo, estabilidade 
significa tão-somente entropia, morte lenta, uma vez que nosso sentido de progresso e 
crescimento é o único meio de que dispomos para saber, com certeza, que estamos vivos. 
Dizer que nossa sociedade está caindo aos pedaços é apenas dizer que ela está viva e em 
forma.

Que espécie de pessoas produz essa revolução permanente? Para que as pessoas 
sobrevivam na sociedade moderna, qualquer que seja a sua classe, suas personalidades 
necessitam assumir a fluidez e a forma aberta dessa sociedade. Homens e mulheres 
modernos precisam aprender a aspirar à mudança: não apenas estar aptos a mudanças em 
sua vida pessoal e social, mas ir efetivamente em busca das mudanças, procurá-las de 
maneira ativa, levando-as adiante. Precisam aprender a não lamentar com muita nostalgia 
as “relações fixas, imobilizadas” de um passado real ou de fantasia, mas a se deliciar na 
mobilidade, a se empenhar na renovação, a olhar sempre na direção de futuros 
desenvolvimentos em suas condições de vida e em suas relações com outros seres humanos. 
(Berman, p. 93)

Se Berman se pergunta “Que espécie de pessoas produz essa revolução permanente?”, 

podemos também perguntar “Que espécie de poesia produzem essas pessoas em revolução 

permanente?”



Uma poesia, é certo, igualmente calcada na mobilidade, na renovação (make it wem), na 

direção de futuros desenvolvimentos. O ritmo das pequenas variações de tópoi é lento demais para 

esse mundo, tanto quanto um cavalo é lento se comparado à locomotiva. A poesia da era fáustica 

deve ser tão intensa quanto o momento infinito desejado por Fausto, o que não pode ser obtido 

pelos métodos antigos. Essa poesia também deve ser fortemente individualista, e o poeta não pode 

aspirar a “canalizar o espírito” de seus velhos mestres, mas se afirmar com tamanha vitalidade que a 

sua voz seja reconhecida como uma voz própria. Todo o trajeto da angústia da influência, para 

Bloom, é o caminho rumo à conquista dessa voz própria, que liberta o poeta tanto das garras do 

discurso massificado dosjornais quanto das garras dos poetas mortos.

A diferença entre a poesia anterior e posterior à originalidade pode ser ilustrada pela imagem 

usada por Horácio no começo de sua Epístola aos Pisões:

Humano capiti cervicem pictor equinam 
Jungere si velit et varias inducere plumas,
Undique collatis membris, ut turpiter atrum 
Desinat in piscem mulier formosa supeme,
Spectatum admissi risum teneatis, amici?
Credite, Pisones, isti tabulae fore librum 
Persimilem, cujus, velut aegri somnia, vanae 
Fingentur species, ut nec pes nec caput uni 
Reddatur formae.
(Horácio, 1886, pp. 1-2)215

A ironia de lermos Horácio hoje é que o tal quadro imaginário absurdo que ele descreve -  

com um claro e declarado intuito de utilizá-lo para representar o ridículo da originalidade não 

subjugada pela ordem e pela tradição -  poderia muito bem ser uma pintura ou ilustração do século 

XIX, no estilo de Gustave Moureau e Odilon Redon, ou ainda do expressionismo ou surrealismo, 

um pesadelo representando os terrores ctônicos que assombram o artista contemporâneo, ou 

qualquer coisa do tipo. De fato, uma coisa que é importante apontar ao observamos as 

transformações pelas quais a arte passou ao longo do século XIX, é que, conforme essa 

originalidade radical se manifesta, ela virá a esbarrar em certos obstáculos: no caso em questão, 

esse obstáculo seria o bom gosto e a exigência de que a arte deve representar o belo. E um a um 

esses obstáculos virão a cair por terra.

Por exemplo, com Wordsworth e Coleridge, na poesia inglesa, certas exigências de 

artificialismo da linguagem poética serão derrubadas, haja vista que um dos objetos das suas 

Lyrical Ballads era aproximar a poesia da linguagem comum, e ambos os poetas de fato foram

215 Na tradução poética (inédita) de Guilherme Gontijo Flores: “Se à cabeça humana um pintor por acaso juntasse / 
colo equino e depois compusesse com penas diversas / sobre membros tirados de todos os bichos, findando / num 
horrendo peixe a bela mulher do começo, / vendo a cena, vocês conteriam o riso, meus caros? / Mas acreditem, 
Pisões, que a esse quadro se iguala / todo livro, que, qual sonhos de um homem doente, / faz-se de formas vãs, que 
nem pé nem cabeça combina / numa só figura”.



procurar o tema de sua poesia na natureza e nas pessoas “simples” do campo. Também a lógica e a 

razão serão derrubadas, conforme ambos passam a explorar o caminho do mito, do êxtase, do 

delírio e do sonho216, no que também são acompanhados por William Blake -  de tal modo quejá se 

reconhecia um precedente quando sai a crítica do poema “Alastor”, de Shelley, que vimos no 

primeiro capítulo.

A moralidade vigente, da mesma forma, não será mais um obstáculo para a poesia -  e sim 

para o poeta, apenas, que terá dificuldade em publicar seus poemas livremente porque alguns deles 

volta e meia ofendem o público, como viriam a descobrir figuras como Byron e Shelley, Baudelaire 

e Whitman217. Baudelaire, de quebra, também viria a explorar o grotesco, o criminoso, o feio e o 

horror em sua poesia, refestelando-se em toda a vileza humana nos poemas das suas Flores do 'Mal, 

repletos de femmes fatales, relações amorosas doentias, delírios, satanismo e líricas duvidosas. Ao 

mesmo tempo, Whitman vai ainda além e passa a ver a própria forma poética tradicional, engessada 

no verso metrificado, como um obstáculo, que ele derruba com seu verso livre, ao mesmo tempo em 

que escandaliza o público com a naturalidade com a qual fala do seu corpo e do sexo. A publicação 

original de Folhas de Relva data de 1855, e As Flores do Mal, de 1857. Nota-se, portanto, que mal 

um século se passa desde que Young faz sua defesa da originalidade, mas foi o suficiente para a 

poesia da originalidade radical surgir alterada por completo e livre de qualquer amarra que pudesse 

deter o gênio original do poeta. Quando chegamos à segunda metade do XIX, os últimos obstáculos 

que restam são o próprio eu (o que nos leva ao “o eu é um outro” de Rimbaud) e a “prisão” da 

linguagem.

E evidente que nenhum desses poemas poderia ter sido escrito antes, sob o risco de se 

mandar o poeta para o hospício.

Como um exemplo, no Brasil, onde a cena literária era mundo diferente, de fato tivemos 

pelo menos um escritor interditado -  José Joaquim de Campos Leão, o Qorpo Santo (1829-1883). 

O autor gaúcho escreveu peças e poemas, bem como obras difíceis de se categorizar, como a 

Ensiqlopédia ou Seis Mezes de Huma Enfermidade, na qual se encontra uma mistura de gêneros, 

como teatro, poesia, crônicas, reflexões e cartas, publicada em nove volumes na tipografia que o

216 Um poema como “Kubla Khan”, escrito em 1797 e publicado em 1816, baseado num misto das leituras de 
Coleridge, seus sonhos e uso de ópio, é particularmente ilustrativo desse ímpeto.

217 Queen Mab, de Shelley, por exemplo, e muitos outros poemas e panfletos, circularam de forma anônima, e mesmo 
Queen Mab deu problemas aos distribuidores piratas por ser considerado imoral, dada sua exploração de temas 
como ateísmo, amor livre, antimonarquismo e vegetarianismo. Sua tradução do Banquete de Platão igualmente só 
circulou muito mais tarde e numa edição mutilada, omitindo os trechos sobre homossexualidade. Byron teve uma 
longa luta com censores ao longo da publicação seriada de seu épico satírico Don Juan (e mesmo após sua morte 
houve tentativas de publicar versões “família” do poema). Seis poemas foram censurados pela justiça à ocasião da 
publicação original de As Flores do Mal, pelo “realismo ofensivo” que levava à “excitação dos sentidos dos 
leitores”, e, por motivos semelhantes (obscenidade, etc.), Whitman sofreu represálias por décadas após a publicação 
de Folhas de Relva, perdendo um emprego e vendo seu livro ser formal e informalmente proibido.



próprio fundou em Porto Alegre em 1877. No entanto, apesar de ter arranjado um meio de ele 

mesmo se publicar, Qorpo Santo acabou não sendo lido em sua época. Como Júlio Mendonça 

aponta, o interesse pelo autor surge apenas na década de 1920, quando alguns artigos da imprensa 

gaúcha o comparam aos futuristas italianos e aos modernistas brasileiros, mas a redescoberta efetiva 

só ocorre a partir de 1960 (Mendonça, 2012, p. 138), possivelmente motivada pelas tendências do 

teatro do absurdo, ao qual sua obra dramática, marcada pela falta de estrutura e pelo nonsense, com 

frequência também é comparada. Como diz Lima sobre a comparação com o modernismo:

O mais surpreendente é que, se retomamos as poesias de Qorpo-Santo, descobrimos, de 
fato, muitas ressonâncias com as propostas modernistas. Os passadistas tinham razão, mas 
seu argumento teria de ser colocado de cabeça para baixo. Não era a produção dos 
modernistas que não tinha valor, mas a obra de Qorpo-Santo que trazia traços de uma certa 
modernidade. Com efeito, a escrita automática, o verso livre, as colagens de fragmentos 
textuais heterogêneos, o humor, a simplificação, a adoção de uma linguagem altamente 
coloquial e a incorporação de elementos do cotidiano na prosa e na poesia, característicos 
da obra de Qorpo-Santo, são grandes armas do modernismo nos seus primeiros tempos. 
(Lima, 2010)

Os tais “traços de uma certa modernidade” não encontraram, no entanto, um terreno fértil no 

país entre 1829 e 1883. Em vida, ele foi tratado como louco e internado aos 35 anos, passando um 

tempo no Hospício D. Pedro II e na Casa de Saúde Doutor Eiras, no Rio de Janeiro, antes de faltar 

numa audiência em Porto Alegre para avaliar sua sanidade e ser interditado e declarado pela Justiça 

incapaz de gerir sua pessoa. Seus diagnósticos apontavam para uma monomania ou grafomania, 

uma excitação mental além do normal que o levava ao impulso de “tudo escrever”. Diz Mendonça:

Na introdução à edição dos poemas oiganizada por Denise Espírito Santo, Flora Süssekind, 
lembrando que o diagnóstico de loucura contra Campos Leão falava em “grafomania” -  a 
compulsão de escrever - , analisa diversos aspectos da tendência a expor a materialidade da 
escrita que se observa em sua poesia, análise que pode contribuir para a leitura de seus 
textos teatrais. Essa constante exposição de aspectos materiais da escrita e da impressão 
está associada, nos textos, ao terreno das condições contingentes, ao precário e 
imprevisível, que Süssekind definiu como “uma espécie de princípio constitutivo de 
interrupção”
(Mendonça, 2012, pp. 139-40)

Se Qorpo Santo de fato era louco ou não, isso não nos interessa tanto. O importante é que o 

modo como as suas obsessões pessoais, patológicas ou não, tomaram forma em sua produção 

literária, por mais que pudessem ser um tipo de loucura (como podemos ver, com maior 

intensidade, também na vida e obra de Antonin Artaud), foi uma loucura que interessou apenas ao 

Brasil do século XX e não do XIX. Não é preciso muito esforço imaginativo, afinal, para 

compreender como um autor com uma compulsão de “tudo escrever” possa ter dificuldades de se

firmar num mundo analfabeto.



Como Antônio Cândido comenta, o meio literário do século XIX do Brasil era muito 

diferente do europeu. Enquanto na Inglaterra, França e Alemanha o jornalismo já se fixava em

pleno século XVII, acompanhados depois pelos EUA, o Brasil foi ter seu primeiro jornal só em

1808, com osjornais de vida mais longa surgindo apenas com a Independência218. A grande maioria 

da população ainda era analfabeta -  84% em 1890, e até hoje, inclusive, a porcentagem dos que 

podem ser chamados de plenamente alfabetizados é baixíssima -  e não havia espaço para que um 

grande mercado urbano literário liberal prosperasse. Diz Cândido:

Historicamente considerado, o problema da ocorrência de uma literatura no Brasil se 
apresenta ligado de modo indissolúvel ao do ajustamento de uma tradição literária já  
provada há séculos — a portuguesa — às novas condições de vida no trópico. Os homens 
que escrevem aqui durante todo o período colonial são, ou formados em Portugal, ou 
formados à portuguesa, iniciando-se no uso de instrumentos expressivos conforme os 
moldes da mãe-pátria. A sua atividade intelectual ou se destina a um público português, 
quando desinteressada, ou é ditada por necessidades práticas (administrativas, religiosas 
etc). É preciso chegar ao século XIX para encontrar os primeiros escritores formados aqui e 
destinando a sua obra ao magro público local.

Por isso, não se deve perder de vista duas circunstâncias capitais: o imediatismo 
das intenções e a exiguidade dos públicos, que produziram algumas importantes 
consequências. Assim, ou a obra se confundia à atividade prática, como elemento dela 
(sermão, relatório, polêmica, catequese), ou se fechava na fronteira de pequenos grupos 
letrados, socialmente ligados às classes dominantes, com a tendência consequente ao 
requinte formal. Num caso e noutro pesava a composição da obra o destino que ela teria. O 
auditório de igreja, os convivas de sarau seriam os públicos mais à mão; o curso oral, à 
boca pequena, o meio principal de divulgar. Também a obra exclusivamente escrita pouco 
se aparta da intenção e pontos de vista práticos, na medida em que é crônica, informação, 
divulgação.
(Cândido, 1967, pp. 99-100)

Com esse pano de fundo, é compreensível que a literatura brasileira tenha se transformado de 

forma mais lenta do que na Europa, frequentemente buscando inspiração nas novidades europeias 

conforme seus escritores visitavam Portugal para estudar, porém sem que essas novidades tivessem 

maiores motivações internas. Também não se encontrava no Brasil colonial qualquer coisa que se 

parecesse com a modernidade alucinante que se via em Londres ou Paris. Talvez por isso o 

problema que forma o nosso objeto principal de pesquisa parece ainda não ter se manifestado no

Brasil dentro do período delineado por Steiner, na segunda metade do século XIX -  ou, melhor

dizendo, teve suas raras manifestações sufocadas.

Outra obra igualmente moderna e sem público no Brasil foi o poema O Guesa Errante, de 

Joaquim de Sousândrade (1832-1902), como reconhecem Augusto e Haroldo de Campos em seu 

projeto de resgatá-lo, que o descrevem pelo epíteto de um “terremoto clandestino”. Segundo os 

irmãos, o poeta “produziu uma obra que não teve nem poderia ter o auditório que merecia. 

Simplesmente escapava ao limiar de frequências da sensibilidade de seus contemporâneos, que se

218 Qorpo Santo, aliás, que é um nome bastante relevante de mencionarmos a esta altura de nossa pesquisa, também 
fundou seu própriojomal.



definia pelas principais vertentes do Romantismo canônico” (Campos, 1982, p. 19). Daí que os dois 

tenham se empenhado, encontrando nele uma figura aliada à sua própria poética, em reeditar pelo 

menos os trechos mais radicais da obra sousandradina em sua ReVisão de Sousândrade, publicada 

originalmente em 1964, por acaso (ou não) a mesma época em que Qorpo Santo era resgatado.

E relevante que ambos os autores precisaram desse resgate para serem lidos hoje, porque 

não tiveram espaço à época e foram tidos por loucos -  sobretudo Qorpo Santo. Como resume 

Cândido, ainda que o mundo literário brasileiro do século XIX estivesse em vias de transformação, 

o cenário era o seguinte:

Estas considerações mostram por que quase não há no Brasil literatura verdadeiramente 
requintada no sentido favorável da palavra, inacessível aos públicos disponíveis. A 
literatura considerada de elite na tradição ocidental, sendo hermética em relação ao leitor de 
cultura mediana, exprime quase sempre a autoconsciência extrema de um grupo, reagindo à 
opinião cristalizada da maioria, que se tomou pesada e sufocadora. Entre nós, nunca tendo 
havido consolidação da opinião literária, o grupo literário nunca se especializou a ponto de 
diferenciar-se demasiadamente do teor comum de vida e de opinião. Quase sempre 
produziu literatura como a produziriam leigos inteligentes, pois quase sempre a sua 
atividade se elaborou à margem de outras, com as quais a sociedade o retribuía. Papel social 
reconhecido ao escritor, mas pouca remuneração para o seu exercício específico; público 
receptivo, mas restrito e pouco refinado. Consequência: literatura acessível mas pouco 
difundida; consciência grupai do artista, mas pouco refinamento artesanal.
(Cândido, 1967, pp. 95-6)

Certamente não é o espaço adequado para versos como os do Canto X do Guesa, apelidado 

de “O inferno de Wall Street” pelos irmãos Campos:

(O G u e s a , tendo atravessado as A n t il h a s , crê-se livre dos X e q u e s  e penetra em N e w - 
Y o r k -S t o c k -E x c h a n g e ; a Voz dos desertos:)

— Orfeu, Dante, ^neas, ao inferno 
Desceram; o Inca há de subir. . .

= Ogni sp ’ranza lasciate,
Che entrate. . .

— Swedenborg, há mundo porvir?

(Xeques surgindo risonhos e disfarçados em Railroad-managers, Stockjobbers, 
Pimpbrokers, etc., etc., apregoando:)
— Harlem! Erie! Central! Pennsylvania!
= Milhão! cem milhões!! mil milhões!!!

— Young é Grant! Jackson 
Atkinson!

Vanderbilts, Jay Goulds, anões!

(A Voz mal ouvida dentre a trovoada:)
— Fulton’s Folly, Codezo’s Forgery 
Fraude é o clamor da nação!

Não entendem odes 
Railroads;

Paralela Wall-Street à Chattam. ..
(Sousândrade in Campos, 1982, p. 283)



Assim podemos observar como as grandes mudanças sociais do mundo ocidental dos 

séculos XVIII e XIX foram acompanhadas por mudanças no jogo de linguagem praticado pela 

poesia e como essa mudança não se deu de forma instantânea ou simultânea em todos os lugares. 

Não é que os leitores das grandes cidades modernizadas no geral fossem mais sofisticados por si 

(ainda que, pelo menos nesses lugares, houvesse uma taxa maior de alfabetização), mas neles podia 

surgir uma elite literária, por ínfima que fosse, capaz de se sintonizar com as produções 

contemporâneas e promovê-las, seja enquanto o artista ainda está vivo ou pouco após a morte. A 

parte perigosa desse jogo é o fato de que ele já pressupõe a rejeição por uma parcela considerável 

do público, incluindo por vezes poderes estatais, o que pode resultar em censura. Porém, para a 

vantagem do autor, surge também com isso a ideia do “gênio incompreendido”, o que lhe confere 

algum consolo... ainda que talvez não o suficiente. Diz o próprio Sousândrade, afinal: “Ouvi dizer 

já por duas vezes que o Guesa Errante será lido 50 anos depois; entristeci -  decepção de quem 

escreve 50 anos antes” (Campos, 1982, pp. 19-20).

A velocidade das inovações e dos ciclos de choque (épater la bourgeoisie), reconhecimento 

do gênio e diluição fazem com que o poeta moderno esteja numa constante corrida para estar 

sempre um passo à frente do seu público, o que não costuma se traduzir em sucesso em qualquer 

aspecto da vida material, no entanto. Mas, tal qual o herói trágico, cuja dignidade floresce 

justamente pela sua queda em desgraça (Steiner, 1961, p. 9), esse gesto de resistência e desafio é o 

que fornece a aura de nobreza que legitima o artista como um verdadeiro artista -  pois é 

reconhecido que, se ele quisesse, poderia produzir algo que agradasse ao público e vendesse, mas 

ele se mantém fiel aos seus ideais e à sua própria autenticidade. A forma como é feita a crítica ao 

artista que se vende, inclusive, vale lembrar, se dá em termos fáusticos: diz-se que o artista vendeu 

a alma. Essa narrativa também emerge junto com a ascensão da originalidade e do romantismo, 

ainda que de modo algum tenha se aplicado a todos os grandes autores do XIX, e logo se torna ela 

mesma um lugar-comum.

E desse modo, portanto, que a transgressão também se torna um valor. Porque a 

originalidade só pode ter espaço pela violência simbólica da violação de normas estéticas (e por 

vezes sociais) e porque essa violência desagrada ao establishment e ao público, que é visto como 

formado por esse establishment, mais uma vez os ciclos virão a se retroalimentar para produzir 

artistas cada vez mais transgressores, tanto na arte quanto na vida. Dos românticos ingleses aos 

poetas malditos aos modernistas e vanguardistas iconoclastas à geração Beat se observa uma 

tendência recorrente, que, se não é obrigatória (muitos grandes poetas como Wallace Stevens, por 

exemplo, não fizeram grande estardalhaço), ao menos representa um golpe de marketing poderoso. 

Nos espaços em que ainda não havia chegado o espírito fáustico do desenvolvimento, no entanto, a



estranheza causada pela transgressão e pela derrubada dos obstáculos à originalidade radical 

levaram apenas ao ostracismo, ao silêncio e a acusações de loucura, pelo fato de que não havia nem 

mesmo um público mínimo que fosse para defender essa obra.

Mas no que exatamente consiste a originalidade?

Porque estamos acostumados já ao processo criativo que produz textos literários segundo essa 

lógica, a palavra parece óbvia, transparente, mas, sendo um conceito tão chave para nossa

discussão, é preciso defini-la. Marjorie Perloff, em seu estudo do que chamou de gênio não original

-  justamente porque é preciso entender a originalidade para poder tratar da “não originalidade” -  

nos aponta no que parece ser o caminho certo:

A apropriação, a citação, a cópia, a reprodução -  essas coisas há décadas são centrais às 
artes visuais: pensa-se em Duchamp, cuja obra inteira consiste de “cópias” e materiais 
achados; em Christian Boltanski, cujas “obras de arte” eram fotografias de seus colegas de 
classe reais durante a idade escolar; ou nas autoimagens cuidadosamente preparadas de
Cindy Sherman. No mundo da poesia, porém, a demanda pela expressão original ainda
resiste: esperamos de nossos poetas que produzam palavras, expressões, imagens e 
locuções irônicas que nunca ouvimos antes. Não palavras, mas A Minha Palavra.
(Perloff, 2013, p. 56)

Esse parágrafo em contexto surge num ponto de sua argumentação em que a autora analisa 

trechos de diferentes poetas do século XX, como Bishop, Ginsberg, Plath, Wright, Levertov e 

Ammons, comparando-os não só entre si como com os poetas da poesia Language da década de 

1980 -  Bruce Andrews, Diane Ward, Peter Inman. Por todos eles, mesmo sendo figuras tão 

diferentes entre si, corre o mesmo fio comum da originalidade verbal, como afirma Perloff: 

“esperamos de nossos poetas que produzam palavras, expressões, imagens e locuções irônicas que 

nunca ouvimos antes”. A originalidade insere o poema com força no fluxo da história, portanto. Os 

tópoi, pelo contrário, buscam ser reconhecidos para se estabelecer um diálogo com a tradição, o 

que, ainda que não negue a história, tende deliberadamente a borrar as distinções temporais que são 

ressaltadas pela poesia da originalidade: o poeta de 1800 não escreve como de 1850, que não 

escreve como o de 1950 e por aí vai. Porque há a necessidade de trazer à existência o que nunca foi 

visto antes, -  e considerando que pequenas variações não contam, porque passam a transmitir a 

impressão da cópia inexata -  não seria estranho que pudéssemos chegar à conclusão de que o 

universo dos poemas possíveis tende a encolher a cada geração.

A originalidade nesse sentido também vai ser o que Eagleton (1996) iguala ao “literário”, 

pelo menos a princípio, antes de problematizar a questão, no começo do seu Teoria daLiteratura:

Literature transforms and intensifies ordinary language, deviates systematically from 
everyday speech. If you approach me at a bus stop and murmur ‘Thou still unravished bride 
of quietness,’ then I am instantly aware that I am in the presence of the literary. I know this 
because the texture, rhythm and resonance of your words are in excess of their abstractable



meaning -  or, as the linguists might more technically put it, there is a disproportion 
between the signifiers and the signifieds. Your language draws attention to itself, flaunts its 
material being, as statements like ‘Don’t you know the drivers are on strike?’ do not. 
(Eagleton, 1996, p. 4)

Inviolada noiva da quietude: o verso de Keats que abre a sua “Ode a uma Urna Grega” é 

prototipicamente literário porque chama atenção para si mesmo. Ele é estranho, porque a expressão 

jamais seria usada na vida cotidiana -  ainda que seja obviamente impossível verificar, talvez em 

toda a história da língua inglesa nunca ninguém tivesse sequer pronunciado essa sequência de 

palavras antes de Keats. Acontece, porém, que, uma vez criada, ela passa a fazer parte do repertório 

cultural. E perfeitamente possível então que alguém chegue para uma outra pessoa e a cumprimente 

com “fala, minha inviolada noiva da quietude” -  o falante está consciente da estranheza do verso e 

o incorpora de forma irônica, portanto, à sua fala. Assim, havendo uma comunidade de duas 

pessoas, pelo menos, que estejam por dentro da piada, o literário é trazido ao cotidiano. E evidente 

que a via da ironia do senso de humor erudito é apenas um dos modos pelo qual o que era estranho 

a princípio se torna familiar: um verso pode expressar também o que as pessoas identificam como 

sendo uma verdade, ser incorporado a uma música popular ou a um anúncio publicitário (como 

aconteceu com a obra de arte do sabão Pears). Isso, por sua vez, se relaciona à corrida do poeta para 

estar sempre à frente do público, de que falamos anteriormente, e à ideia de Adorno de arte como 

resistência (Perloff, 2013, p. 40).

Eagleton aproveita a deixa para explicar a importância dada pelos formalistas ao conceito de 

estranhamento, antes de apontar que ele não só não se aplica a toda a literatura (a prosa realista 

sendo um ótimo contraexemplo) como ainda é aplicável a composições não literárias, como 

slogans. Trataremos mais disso logo adiante, mas o importante aqui é destacarmos o quanto é frágil 

a originalidade: ela existe por um momento brevíssimo de tempo em que algo que nunca existiu é 

trazido ao mundo... e logo apropriado.

Assim se dá com “inviolada noiva da quietude”, com “tu podes sem medo servir-me de 

neve”, “a fama é uma abelha”, “quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, 

Carlos! ser gauche na vida”, “eu vi as melhores mentes de minha geração destruídas pela loucura”, 

ou “açaí, guardiã, zum de besouro, um ímã”. No entanto, a originalidade é apenas metade da 

questão: se houve poetas tidos como loucos, por que não um louco, em pleno estado psicótico -  

como o famoso caso do juiz Schreber, que acreditava que Deus o estava transformando numa 

mulher -  poderia ser um gênio poético?219 Ou então um charlatão, que capte os mecanismos por trás

219 A questão da relação entre transtornos mentais (“loucura”) e a percepção de genialidade é um assunto que renderia 
uma tese por si só. As duas coisas tendem a surgir emparelhadas no imaginário popular, e o gênio é constantemente 
representado como incompreendido, louco, maníaco, misantropo, depressivo, etc.



do frisson da originalidade e passe a produzi-lo também em massa? A outra metade é algo muito 

mais difícil de se definir, contido dentro do conceito de gênio, o que forma, pois, o “gênio original”.

Vamos a uma comparação simples. Tomemos como exemplo um poema violento, brutal e 

desesperançoso como “Grodek”, de Georg Trakl, escrito em 1914, que mencionamos brevemente já 

em nosso primeiro capítulo. “Grodek” nos apresenta versos como “a noite abraça / Guerreiros 

moribundos, o lamento selvagem / das suas bocas destroçadas” ou “Todos os caminhos 

desembocam em negra podridão”, certamente originais não só por serem novos (à época) e 

perturbadores, mas também pela dificuldade que o poema oferece, lançando sobre o leitor essas 

imagens e reflexões desconexas e sem qualquer expectativa de que esses fragmentos possam ser 

unificados -  a desorientação é um elemento crucial aqui. Trakl, apesar de um nome vultoso do 

expressionismo alemão, é desconhecido do grande público brasileiro, e são grandes as chances de 

que, confrontado com esse poema, o leitor médio não reconheça seu nome, nem o estilo do autor ou 

do período. A intensidade dos versos, porém, há de ter sobre ele algum impacto, pelo menos pela 

virtude da brutalidade.

O problema é que, em matéria de impacto pela brutalidade, certos gêneros musicais, 

subdivisões extremas do heavy metal que surgem a partir do final dos anos 1980, como o black 

metal e o death metal, rotineiramente oferecem ao ouvinte letras ainda mais perturbadoras, com um 

grau ainda maior de violência, enquanto exploram temas como gore, canibalismo e necrofilia. O 

que separa Trakl desse gênero não é apenas a sua originalidade, que faz com que esse tipo de letra 

seja derivativo nesse sentido e que, em todo caso, é apenas um dado que não tem maior relevância 

para o leitor -  afinal, esse espaço de menos de um século é historicamente muito breve também. 

Pensemos em como a perda do efeito de choque nunca é suprida pela informação de que “isso foi 

muito chocante para a época”.

Porém, algo acontece ao informarmos o leitor um dado importante: “Grodek” foi um dos 

últimos poemas de Trakl, escrito inspirado pela batalha de Gródek, no qual o exército austro- 

húngaro foi massacrado pelos russos, e Trakl não só esteve lá de testemunha como médico de 

guerra, como ainda quase se matou para não ter que ouvir os gritos dos feridos e moribundos.

Deixemos essa informação assentar por um minuto.

De repente o leitor é levado a reler o poema à luz dessas novas informações. Toda a 

violência e horror do poema são compreendidos não como gratuitos, mas justificados como uma 

forma de processar uma experiência insondavelmente horrenda. Ancorar o poema na realidade, na 

vida e na história é o gesto do gênio -  da “antena da raça”, como é a metáfora usada por Pound para



descrever os artistas (Pound, 1951, p. 73). Ao fazê-lo de uma forma que ninguém fez antes, o artista 

se estabelece como um gênio original220.

Há algo de “mágico” nesses momentos. Tal qual com fenômenos astronômicos raros como 

certos alinhamentos dos planetas, não é sempre que alguém produz uma formulação inteiramente 

nova que capta não apenas a sua experiência individual, mas o próprio espírito de seu tempo. O 

maravilhamento por esse gesto de criação não escapou aos primeiros poetas a jogarem esse novo 

jogo de linguagem, de modo que poucas coisas foram tão louvadas pelos românticos quanto as 

capacidades da imaginação. O poético, para Poe, por exemplo, em sua “Filosofia da Composição” 

(1846), é definido como “elevações da alma” (“a poem is such only inasmuch as it intensely excites, 

by elevating the soul”), independente da forma (por isso, para ele, metade do Paraíso Perdido de 

Milton é, em essência, prosa). Shelley, antes dele, em sua Defesa da Poesia, conclui seu ensaio 

fazendo também sua declaração bombástica, em que o poeta é elevado a um tipo de profeta:

Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration; the mirrors of the gigantic 
shadows which futurity casts upon the present; the words which express what they 
understand not; the trumpets which sing to battle, and feel not what they inspire; the 
influence which is moved not, but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the 
world.
(Shelley, 1840, p. 57)

(A ironia é que Shelley, ateu, em algum grau tinha razão, haja vista que, como se descobriu 

depois, muito do que se chama de profecia no Antigo Testamento era originalmente um gênero 

poético. Mas isso não vem ao caso agora.)

Talvez ninguém, no entanto, tenha ido tão longe quanto Blake, que chega aos limites da 

blasfêmia e da elevação do gênio poético nos aforismos de “Todas as religiões são uma” (1788):

That the Poetic Genius is the true Man. and that the body or outward form of Man is 
derived from the Poetic Genius. Likewise that the forms of all things are derived from their 
Genius, which by the Ancients was call’d an Angel & Spirit & Demon (...)

PRINCIPLE 5
The Religions of all Nations are derived from each Nations different reception of the Poetic 
Genius which is every where call’d the Spirit ofProphecy

PRINCIPLE 6
The Jewish & Christian Testaments are an original derivation from the Poetic Genius, this 
is necessary from the confined nature ofbodily sensation

220 É claro que, com frequência, especialmente no mundo das artes plásticas, acontece um fenômeno que é a atribuição 
da genialidade ex postfacto pela crítica. Um artista pode colocar uma obra de arte num museu e o público tem tanta 
dificuldade em interpretá-la que, com efeito, são comuns ocorrências em que um acidente, como óculos esquecidos 
no chão, são tidos como obra de arte, e obras de arte, tidas como acidente (sujeira, bagunça). Esses jogos de 
interpretação são interessantes, como o experimento de Stanley Fish, de que trataremos na seção 5 do capítulo final, 
mas acrescentam um elemento cínico à empreitada toda, que é o elemento do dinheiro envolvido no mercado das 
artes. Daí que um certo sentimento de farsa é inevitável quando o público necessita do elemento linguístico, 
explicativo, nas descrições das obras (que com frequência se valem de linguagem poética) para enxergar o gênio do 
artista.



PRINCIPLE 7
As ali men are alike (tho’ infintiely various) So ali Religions & as ali similars have one
source. The true Man is the source he being the Poetic Genius 
(Blake, 1988, p. 3)

Essas afirmações impressionam tanto pela audácia -  muita gente cerca de um século antes 

foi queimada por muito menos -  quanto pela simplicidade. Blake oferece uma visão que muitos 

autores, como Bloom, já compararam à gnóstica: existe algo além do mundo material que opera por 

leis racionais (os princípios 3 e4, omitidos na citação, tratam do limite do conhecimento empírico) 

e este algo é o gênio poético, que se manifesta não pela indução, mas pela revelação (gnosis). A 

recepção de cada nação desse gênio poético é o que teria criado todas as religiões, inclusive a 

judaica e a cristã. Assim, um poeta moderno como Blake, ao receber a inspiração do gênio poético 

(e não apenas produzir uma poesia moldada pela repetição de lugares-comuns), se coloca no mesmo 

patamar que figuras como o profeta Isaías ou Ezequiel, que inclusive têm uma participação 

importante no seu Matrimônio do Céu e do Inferno.

E esses, como vimos, não são os únicos exemplos dessa apropriação mais evidente de um

discurso mágico-religioso pela poesia: também Baudelaire foi chamado de “poeta-profeta”, e o

mesmo vale para Whitman e Rilke; Rimbaud usa a imagem do vidente; Mallarmé apela para uma 

expressão xamânica na noção da purificação das palavras da tribo; Eliot, em The Waste Land, 

recorre à mitografia de Frazer, ao tarô, ao misticismo budista e à figura do profeta grego (Tirésias); 

Murilo Mendes, na poesia brasileira, é tido como o “poeta/profeta da bagunça transcendente”, nas 

palavras de José Paulo Paes (1996), e Roberto Piva se apropria, como o fazem os poetas beat dos 

EUA, da imagem do xamã; Joseph Campbell também subscreve ao modelo “xamânico” e descreve 

o artista como tendo a mesma função que os sacerdotes teriam nas religiões “primitivas” antes de se 

tomarem os “burocratas” das religiões organizadas, e Harold Bloom descreve a poesia do 

romantismo e seus descendentes como “visionária” e, como vimos, usa termos místicos e gnósticos 

em suas análises literárias. A ideia de que as capacidades de criação são um dom divino se toma um 

consenso para os poetas da era da originalidade, que se tornam todos eles figuras prometeicas, 

roubando esse fogo divino para trazê-lo, por mais que de forma ingrata, à humanidade. Daí, mais 

uma vez, as semelhanças com a figura do mago, como glosada por Ziegler, no capítulo anterior.

Identificar a capacidade de criação, sobretudo a criação através da palavra, com o divino é 

tradicional já na cultura do Ocidente, -  Deus, afinal, cria o mundo com uma ordem -  e as ideias 

típicas de poder da linguagem antes da modernidade também foram devidamente glosadas no 

capítulo anterior.



Na cultura judaica, poderíamos traçar ainda um paralelo com o conceito do golem. Já 

mencionamos o golem anteriormente, uma figura lendária tanto do folclore quanto do misticismo 

judaico, que consiste num homem artificial (com frequência de barro) animado por poderes mágico- 

religiosos. O termo, um hapax legomenon bíblico, vem do salmo 139:16, onde significa “amorfo”, 

“informe”, um versículo que está na voz de Adão enquanto ele fala com Deus, “Os teus olhos viram 

o meu corpo ainda informe”. O golem, portanto, é uma massa amorfa, que, como Adão, é moldado 

e recebe o sopro da vida. Diz Scholem:

Investigando o golem como um homem criado por artes mágicas, cumpre retroceder a 
certas idéias judaicas referentes a Adão, o primeiro homem. Pois, obviamente, um homem 
que se dispõe a criar um golem está competindo de alguma maneira com a criação de Adão 
por Deus; num tal ato, a força criadora do homem entra num certo relacionamento, seja de 
emulação, seja de antagonismo, com o poder criador de Deus.
(Scholem, 1978, p. 191, grifos do autor)

Muita coisa é elucidada por essas considerações. A criação de um homem artificial é apenas 

uma manifestação extrema do poder criativo da arte, o que inclui a música, as artes plásticas, a 

literatura. Daí que os artistas tenham se fiado também aos mitos gregos de Pigmalião, cuja estátua 

ganha vida, e de Anfion, que constrói uma cidade com a sua música. A personalidade do Dr. Victor 

Frankenstein do romance de Mary Shelley, que se descobre capaz de animar um homem artificial 

com a fagulha da vida, segundo indícios, teria sido inspirada por ninguém menos do que o seu 

marido. Marianne Moore, na versão mais longa de seu poema “Poetry”, fala em “imaginary gardens 

with real toads in them”, e na novela portuguesa A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro, o 

poeta Ricardo de Loureiro chega a criar uma mulher imaginária ilusória, artificial, para seu amigo 

Lúcio Vaz. Logo se vê que há uma linha tênue que separa a criação da Criação, e um artista 

suficientemente poderoso, no imaginário comum, seria capaz de cruzá-la.

Scholem fala da tensão dessa relação criativa, entre a emulação e o antagonismo a Deus, e 

mais do que tudo ela transparece nos românticos. A fascinação pelo mito de Prometeu, que 

arrebatou Goethe, Byron, os Shelley, Herder, Beethoven, Liszt se dá justamente por conta disso: 

Prometeu, o titã que, como Elohim, molda o ser humano a partir do barro, antagoniza os outros 

poderes divinos ao entregar o fogo ao homem, sendo o fogo simbólico de todo tipo de poder 

criativo (Scandolara, 2013, p. 45). Na complexa mitologia pessoal da obra de Blake, os grandes 

criadores são não o demiurgo Urizen, que aprisiona a natureza em leis, mas o artista Luvah e o 

ferreiro Los.

Logo, sendo tão conflituosa a situação do poeta com a sociedade, a relação de rebeldia 

criativa de Prometeu com a ordem divina que o castiga oferece ao poeta moderno um suporte mítico 

-  e, por isso, atemporal -  no qual se apoiar. Sua existência se vê explicada, uma vez que seu papel



no drama ao mesmo tempo psíquico e social (micro e macrocósmico, por assim dizer) está bem 

definido. Como resume Rimbaud, “o poeta, portanto, é o verdadeiro ladrão do fogo” (Rimbaud, 

2005, pp. 376-8).

Ainda em se tratando da lenda do golem, Scholem complementa a questão com mais um 

detalhe: um golem não é bem a mesma coisa que um ser humano. Tal qual o xerox de um xerox, há 

uma degradação quando saímos da criação do ser humano por Deus e chegamos à criação feita por 

um outro ser humano. Isso é ilustrado na história de quando um dos sábios mencionados nas 

narrativas do Talmud, Abba ben Joseph bar Hama (ca. 280-352), conhecido como Rava, segundo 

relatos, teria criado um golem e o mandado até o rabi Zera. Há um detalhe, no entanto: o golem 

criado é incapaz de falar -  o que faz sentido, de uma perspectiva divina, como uma limitação para 

impedir a autorreplicação infinita via magia, pois, se Deus cria o ser humano pela linguagem e o ser 

humano o imita, sua criação ser desprovida de linguagem permite encerrar o processo aí221. Quando 

o rabi Zera percebe isso, manda que o golem “retorne ao seu pó”. Diz Scholem:

Assim, o poder criador dos justos é limitado. Rava é capaz de criar um homem que pode ir 
até Rabi Zera, mas não pode dotá-lo de fala, e por causa do silêncio dele, Rabi Zera 
reconhece sua verdadeira natureza. Esse homem artificial ou mágico é sempre carente de 
alguma função essencial.
(Scholem,1978,pp. 198-9)

Mais adiante Scholem lembra uma outra narrativa, desta vez dos cabalistas do Languedoc do 

século XIII, que forma uma fábula moral condenando o uso prático da Cabala (i.e. magia). Nesta 

outra fábula, o profeta Jeremias e seu filho criam um golem capaz de falar. Porém ele surge com 

uma faca na mão e a frase YHWH Elohim ’emet (“Deus é a verdade”) escrita na testa. Na sequência 

ele raspa o álef em ’emet, de modo que o que fica é 'YHWH Elohim met (“Deus está morto”). 

Horrorizados pela blasfêmia, Jeremias e seu filho pedem ao golem que ele explique o que é isso, ao 

que ele responde contando uma parábola sobre um arquiteto que cria cidades incríveis, mas cujo 

segredo é copiado, de modo que as pessoas não mais admiram a obra desse arquiteto original. 

Instruídos pelo golem, os dois desfazem o trabalho, e o golem retoma ao pó.

Ou seja, em resumo: o ser humano é dotado de capacidades criadoras, mas elas são limitadas. 

E, se ele de fato conseguir superar as suas limitações, o resultado será indesejável.

Num exemplo anedótico, porém ilustrativo, como comenta Perloff em seu livro de memórias, 

um dos poetas mais influentes do mundo germanófono, porém quase desconhecido fora desse 

círculo, o simbolista Stefan George, era a princípio um “perfeito esteta de fin-de-siècle”, de uma 

lírica amorosa aristocrática e pastoral, que acabou sendo mudada horrendamente após estourar a

221 O golem que Fausto encontra em Lekce Faust (que também parece partilhar de algumas características ligadas à 
figura do homúnculo), por exemplo, sofre do mal de amadurecer e decair numa velocidade espantosa.



Primeira Guerra. Ele se transforma então num “profeta nietzschiano do fim dos tempos” (Perloff, 

2004, p. 89) e seu projeto que sempre fez parte de sua poesia, mallarmaicamente influenciado, de 

“purificar a língua alemã, livrá-la de todo solecismo, todos os termos estrangeiros e palavras- 

valise”, passa a assumir tons cada vez mais sinistros, conforme emerge a nova realidade alemã do 

entreguerras. George também passa a defender uma “Alemanha secreta” (Geheimes Deutschland), 

“uma nova ejovem elite que defenderia os devidos valores espirituais alemães contra a investida de 

uma modernidade tecnológica opressora”. Essa visão acabou por entrar em óbvias ressonâncias com 

a dos nazistas, assim como o futurismo de Marinetti (e o modernismo de Pound) se casou com o 

fascismo italiano, ainda que seguindo pela via contrária (modernismo x antimodemismo). Assim, 

quando os nazistas assumem o poder em 1933, não é nenhuma surpresa que eles tivessem se 

interessado pela obra de George e lhe oferecido prêmios, dinheiro e publicidade. O ponto que 

transforma essa narrativa de uma mera história de horror para uma tragédia de arrependimento e 

remorso repousa no fato de que George recusou o dinheiro e as honras oferecidas e, horrorizado, 

fugiu da Alemanha para a Suíça, onde morreu meses depois, já enfermo e desiludido, sendo 

enterrado às pressas para que se evitasse a presença dos alemães em seu velório. Se nos basearmos 

nesse tipo de história, fica a impressão de que o poeta precisa ser mal sucedido. O sucesso o 

converteria de Prometeu em Fausto.

Essas ideias da relação entre criação divina e fracasso são expostas também por Ben Lerner, 

que parece ecoar ainda as ideias de Steiner, sobre a “poesia do fracasso calculado”. Lerner aqui faz 

uma leitura da história, registada pelo Venerável Beda, de Caedmon, o vaqueiro que era incapaz de 

cantar, mas que, ao adormecer, recebe de Deus o dom de cantar lindamente em sonho, e, ao acordar 

descobre que o que sai de sua boca não é a mesma coisa que no sonho. Diz o autor:

Allen Grossman, whose reading of Caedmon I’m pirating here, abstracts from this story 
(and there are many versions of this story) a harsh lesson: Poetry arises from the desire to 
get beyond the finite and the historical—the human world of violence and difference—and 
to reach the transcendent or divine. You’re moved to write a poem, you feel called upon to 
sing, because of that transcendent impulse. But as soon as you move from that impulse to 
the actual poem, the song of the infinite is compromised by the finitude of its terms. In a 
dream your verses can defeat time, your words can shake off the history of their usage, you 
can represent what can’t be represented (e.g., the creation of representation itself), but when 
you wake, when you rejoin your friends around the fire, you’re back in the human world 
with its inflexible laws and logic.

Thus the poet is a tragic figure. The poem is always a record of failure. There is an 
“undecidable conflict” between the poet’s desire to sing an alternative world and, as 
Grossman puts it, the “resistance to alternative making inherent in the materials of which 
any world must be composed.”
(Lemer, 2016, p. 7)

E importante frisar que a visão de Lerner combina tão perfeitamente com a de Steiner -  do

poeta que almeja o divino e esbarra nas dificuldades do mundo real que impossibilitam sua visão -



porque é uma leitura moderna. O que ele diz se aplica para Hart Crane, que inspira em Grossman o 

conceito do “poema virtual”, que equivale à ideia de Steiner do poema que poderia vir a ser se a 

“linguagem fosse renovada”. E difícil imaginar que um poeta clássico como Horácio veria sua 

própria poesia, o monumento mais perene do que bronze e mais impressionante do que as 

pirâmides, como um fracasso. As pernas truncadas do Ramsés de Shelley e a sua indignação, em O 

triunfo da -vida, “why God made irreconcilable / Good and the means of good” (w. 230-1) são 

muito mais próximas da nossa realidade. E sabemos bem o porquê desse fracasso, na perspectiva 

dos poetas: não tem como transmitir a magnificência da experiência arrebatadora do poeta, que 

entra em unio mystica em meio aos narcisos, sofre amores transcendentais e contempla o infinito 

num grão de areia, com essa linguagem chinfrim banalizada do mundo para o qual a experiência 

estética mais intensa é um anúncio de sabão.

Logo, se num meio em que a linguagem é percebida como corrupta, desgastada tanto pelos 

processos de desencantamento do mundo quanto pela massificação da cultura industrial, em que a 

exploração da originalidade parece ser o último refúgio em que o poeta reencontra esse poder 

mágico, dado o fato de que ele é levado a violar tudo que faça da linguagem um fenômeno social, 

incluindo sua comunicabilidade, nesse contexto de rejeição e ressentimento essa violência será 

praticada com toda uma intensidade adicional, beirando o sádico, como o discurso pomposo de 

Àxel contra seu primo burguês, “falsário e papagaio”, Kaspar: “é muito concebível que vós prefirais 

o Ouro (devesse ele ser apenas fictício) a todos os silêncios, já que o Silêncio não representa nada 

para vós, nada mais que um bocejo” (1’Isle-Adam, 2005, p. 123).

Acredito que o mecanismo tenha sido suficientemente exposto. Existe a noção de que uma 

sociedade massificada de algum modo mata algo dentro do indivíduo, por mais que seja uma 

sociedade profundamente individualista, o que se dá tanto através da linguagem quanto na 

linguagem, sendo ela ao mesmo tempo um meio e uma vítima, desgastada e desgastante. Em 

contrapartida, o poeta combate essa mortificação com uma vitalidade derivada do seu contato direto 

com o gênio poético, -  canalizado assim como um místico ou mago é capaz de canalizar as 

emanações divinas -  manifestada na originalidade radical, que, ainda que o público não seja capaz 

de apreender, é importante para evitar que esse algo nele que é destruído pela sociedade se perca 

definitivamente. Porque a sociedade, no entanto, absorve a originalidade tão rápido quanto ela pode 

ser produzida, essa luta se toma cada vez mais desesperada, enquanto o poeta encontra um prazer 

doentio em desafiá-la. E uma relação triplamente agônica -  o poeta se vê em pé de guerra com a 

sociedade, que o rejeita e preferiria que ele arranjasse um trabalho de verdade; com outros poetas, 

que já fizeram tudo que ele queria fazer; e com a linguagem em si, que se tomou uma “prisão”. E é 

nesse ágon que prospera a poesia da modernidade.



Mas há ainda um outro fato curioso que borra mais alguns limites. A situação do poeta é 

paradoxal não apenas porque seu fracasso é necessário; porque ele se vê entre desejar o amor e a 

rejeição da sociedade, ao mesmo tempo em que a sociedade precisaria, em tese, da poesia e outras 

artes para alimentar sua máquina cultural incapaz de criar, enquanto rejeita os artistas a ponto de 

permitir que passem fome; ou porque o mecanismo da criação via originalidade opera segundo a 

mesma lógica fáustica, acelerada e desenvolvimentista do mundo que o poeta rejeita. A questão é 

que o que o poeta presume sobre toda a linguagem -  i.e. que ela se desgasta com o uso, porque tudo 

que é original vai uma hora perder esse brilho e se tomar senso comum, e porque o poder da 

linguagem poética repousa em sua raridade, em oposição à ubiquidade dos slogans -  tem a sua 

manifestação mais clara não em qualquer uma das áreas do conhecimento que ele valoriza, mas 

num fenômeno que é específico da publicidade.

Como vimos com o caso do sabão Pears, a publicidade do século XIX também vai aprender 

a importância da originalidade. E com Barratt que os anúncios deixam o amadorismo que 

caracterizou os classificados dos jornais do século XVII e se tornam um mercado altamente 

lucrativo. Tal como um poeta igualmente, ele soube tocar nos pontos sensíveis da psique de sua 

época:

In an ad for Pears, for example, a black and implicitly racialized coalsweeper holds in his 
hands a glowing, occult object. Luminous with its own inner radiance, the simple soap bar 
glows like a fetish, pulsating magically with spiritual enlightenment and imperial grandeur, 
promising to warm the hands and hearts of working people across the globe. Pears, in 
particular, became intimately associated with a purified nature magically cleansed of 
polluting industry (tumbling kittens, faithful dogs, children festooned with flowers) and a 
purified working class magically cleansed of polluting labor (smiling servants in crisp 
white aprons, rosy-cheeked match girls and scrubbed scullions). (...) Soap did not flourish 
when imperial ebullience was at its peak. It emerged commercially during an era of 
impeding crisis and social calamity, serving to preserve, through fetish ritual, the uncertain 
boundaries of class, gender and race identity in a social order felt to be threated by the fetid 
effluvia of the slums, the belching smoke of industry, social agitation, economic upheaval, 
imperial competition, and anticolonial resistance.
(McClintock inMirzoeff, 2001, p. 509)

Num período, portanto, de reviravoltas sociais tão profundas, Barratt foi capaz de capturar 

perfeitamente as ansiedades do público inglês no tocante às preocupações com uma pureza ao 

mesmo tempo física, com a transformação das cidades em espaços cada vez maiores, mais 

aglomerados e mais insalubres222, mas também social e racial. No entanto, em vez de transformar

222 A Londres da segunda metade do século XIX era um espaço proverbialmente insalubre. Em 1820 já  se falava do 
nevoeiro tóxico, com a espessura e cor de “sopa de ervilha” que se observava na cidade, e em 1854 a cidade foi o 
palco de uma epidemia de cólera que levou o sanitarista John Snow a levantar a hipótese da contaminação 
microbial da água. No caso das camadas mais pobres da população, convivendo em grandes aglomerações 
agravadas pela demolição de favelas para construção de terminais do metrô, a situação era ainda pior. Jornalistas 
que escreveram sobre o assunto incluem Henry Mayhew, autor de London Labour and the London Poor (1840), e 
George Sims, autor de How the Poor Live (1883) e Horrible London (1889)



essa percepção num poema -  como faz Trakl no exemplo que vimos há algumas páginas -  visando, 

por exemplo, iconizar esse impacto psicólogo para o público, Barratt se aproveita dela para oferecer 

uma “solução” na forma de uma mercadoria. A técnica de captar uma ansiedade para visar 

apaziguá-la com consumo viria a se tornar o modus operandi padrão do século XX e XXI: não são 

os produtos e serviços em si que fazem com que as marcas tenham sucesso, mas o valor simbólico 

que eles carregam. Que esse processo só seja possível por meio da publicidade faz com que, com 

efeito, é nesse momento, com a publicidade da Pears, um gesto de originalidade logo emulado por 

concorrentes e marcas de outros mercados, que surge um dos elementos mais distintivos do 

capitalismo.

McClintock faz sua análise do anúncio do sabão Pears valendo-se de terminologia 

deliberadamente mágica, porque, como vimos, muito do processo mágico se dá no campo do 

simbólico. Imprimir uma marca sobre uma imagem também é um gesto simbólico poderoso -  um 

novo tipo de aura surge no mundo industrial, conferido não mais pelo toque de um indivíduo, mas 

pela marca, o chamado “fetichismo de mercadorias” de Marx. Berman, em sua análise do poema em

prosa “A perda do halo” de Baudelaire se refere à inventividade dos burgueses em criar seus

próprios halos, criticando e contextualizando o comentário de Marx, que escreve numa época em 

que essa “pseudo-religiosidade burguesa não tinha ainda se estabelecido” (Berman, 1986, p. 111). O 

advento da publicidade levaria esse processo a engrenar de forma definitiva.

Mas o que é uma marca?

Como resume Barbosa:

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para 
assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a 
diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as 
diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou 
valorizar a atividade empresarial do titular 
(Barbosa, 2006, p. 4)

Num nível mais puramente utilitarista, a marca desempenha a função de identificar a 

proveniência de um produto. Dada a produção em escala industrial e a competição, ausentes em 

sociedades mais tradicionais, essa identificação é importante: ao consumir um produto ruim, por 

exemplo, o consumidor aprende que é melhor evitar uma dada marca -  ou o contrário, um produto 

bom com sua marca pode ser identificado, encontrado e recomendado. A lógica é antiga e encontra 

análogos, de novo, tanto nos cilindros de selo mesopotâmicos quanto nos escudos de famílias 

nobres da heráldica, mas a forma como a conhecemos, inclusive juridicamente, é definida nesse 

período moderno -  e a  necessidade de proteçãojurídica também emerge para, como na terminologia 

da originalidade da pintura, distinguir um original de uma cópia fraudulenta. Como comenta Bently,



a situação na metade do século XIX era caótica e, por mais que houvesse certas leis para tentar 

oferecer alguma proteção aos mercadores, ela não era oferecida de maneira generalizada (houve, 

inclusive, quem tentasse registrar sua marca como propriedade intelectual pela lei de Copyright, já 

em vigência há algumas décadas então). E só entre 1860 e 1880 que uma legislação para proteção 

de marca registrada surge na Inglaterra, sendo logo copiada em outros países (Bently, 2008, pp. 5

7).

Como os capitalistas aprenderiam em breve, a originalidade também viria a ser um elemento 

distintivo para marcas. No caso de Pears, o nome é simplesmente ainda o nome da família, mas já 

em 1885 nascem marcas fantasia icônicas como a Coca-Cola, dotada inclusive de um símbolo 

distintivo -  o nome da marca com o estilo de letra cursiva que é usado até hoje. Recursos que 

costumam ser associados com a chamada “função poética” da linguagem (Jakobson, 1987, pp. 62), 

que desviam a atenção da linguagem para si mesma -  no caso, a repetição de sons, com aliterações 

e assonâncias, que indica o conteúdo, formado por folhas de coca e noz-de-cola -  são usados para 

atrair o consumidor numa batalha pela sua atenção.

Em vários sentidos, portanto, é possível observar como o mundo da produção de bens de 

consumo parece emular ou refletir em algum grau o da arte... e vice-versa: ambos trabalham num 

ritmo vertiginoso, ambos buscam a originalidade, e o culto ao nome do autor que surge junto ao 

culto ao gênio também se assemelha ao fetichismo de mercadoria -  autores de sucesso, inclusive 

financeiro, muitas vezes são de fato vistos como marcas. A diferença evidente, que vai ser o grito de 

guerra dos poetas, é a recusa artística à lógica do mercado223 (Tezza, 2003, p. 69).

Mais especificamente, e de maior importância para o nosso tema, é o fato de que um novo 

fenômeno surge com a ideia de que certas expressões linguísticas devem ser revestidas de proteção 

jurídica, o fenômeno da degeneração de marca (trademarkerosion, em inglês).

O próprio conceito do registro de marcas está ligado à prevenção de fraude e defesa de 

reputação -  se eu assino o meu produto com a minha marca e outra pessoa se apropria dela sem a 

minha autorização, tanto eu quanto o consumidor saímos lesados, sobretudo se o outro produto for 

de pior qualidade. Mas há uma imposição de proibição não apenas à marca enquanto marca visual, 

logotipo, mas à própria sequência de sons e grafemas que constitui o nome. Para a lei, calcada na 

ideologia da propriedade privada, é possível que uma pessoa ou uma empresa sejam donos não 

apenas de bens materiais ou intelectuais, mas de partes daprópria língua.

223 Na música popular (no sentido de “não erudita”) essa lógica é mantida com a obsessão pelo underground versus 
mainstream. Mas o mundo das artes plásticas, no qual uma pintura pode ser vendida por milhões, se afasta muito 
desse modelo.



Roger Shuy224 dedica um volume inteiro a análises de casos curiosos de processos motivados 

pelo uso de marcas registradas, dos quais ele próprio participou com sua opinião de perito, em 

Linguistic Battles in Trademark Disputes, casos estes que, como Shuy enfatiza, têm relevância tanto 

para os pesquisadores do direito quanto para linguistas. Como conclui, um conflito ocorre sempre 

que um linguista é convocado ao tribunal para dar seu parecer, porque advogados e linguistas têm 

visões radicalmente distintas sobre linguagem e poder. Sobre esses linguistas usados como peritos, 

diz ele, “They must be true to their ideology that the people who speak a language are the real 

owners of it while, at the same time, they must operate as team players with the attorneys whose 

ideology is that law owns language” (Shuy, 2002, p. 194). Para alguns linguistas, ele continua, essa

tarefa é “impossível” -  o direito bate de frente com tamanha violência com tudo que se sabe na

linguística que qualquer cooperação é inviabilizada.

Um exemplo particularmente ilustrativo, em parte porque soa absurdo para qualquer um que 

não seja da área do direito, é o processo do McDonald’s contra a empresa de hotéis Quality Inns, de 

1988, motivado pelo que foi visto como uma violação da marca do McDonald’s quando a Quality 

Inns tentou lançar um modelo de hotel acessível que ela quis batizar de McSleep. O argumento era 

que o prefixo “Mc-” já havia se tornado tão associado à identidade do McDonald’s que o uso por 

qualquer outra empresa seria uma violação. Imaginar que uma empresa possa ser dona nem mesmo 

de uma palavra inteira, mas de um prefixo -  ainda mais um prefixo patronímico tradicional na 

Irlanda e na Escócia -  parece, mais uma vez, o enredo de alguma narrativa satírica e estimula, com 

razão, certos medos distópicos. Porém, por mais que Shuy, chamado para defender a Quality Inns, 

tivesse contra-argumentado que o prefixo “Mc-” já havia se tornado genérico, com o sentido de 

qualquer coisa produzida em massa de forma processada e pré-embalada, análoga ao (fast food  de 

que a empresa se tornou emblemática, isso não foi o suficiente para convencer ojuiz, que deu seu 

veredito com base na quantidade de dinheiro investido pelo McDonald’s para divulgar sua marca. 

Shuy se confessa um pouco perplexo com a decisão: “one can still wonder why it is that the 

expenditure of money can determine who can have ownership of a word, much less a prefix” (ibid., 

p. 109).

O que significa uma marca se tomar genérica? Shuy explica:

Also important in this case was the issue of the genericness of the prefix, “Me-.” When a 
trademark becomes so strong that it becomes the generic label for goods or services 
associated with another corporation, the owners of the trademark may still protect the mark 
from use by others, but they have very little control over its use in everyday language. The 
public sometimes loses sight of the original corporate sources of certain terms, such as 
“escalator,” “aspirin,” and “cellophane,” especially when the owners of those marks

224 Como mais uma prova de que muitas coisas neste trabalho estão estranhamente conectadas, Shuy também foi um 
dos linguistas envolvidos em ajudar a identificar e capturar o Unabomber de que falamos no primeiro capítulo.



surrender their rights to them. On other occasions there are words that become generic 
while the owners are still protecting them, such as “xerox” for a photocopying process, 
“kleenex” for a facial tissue, “q-tips” for a cotton swab, “cuisinart” for a food blender, and 
“thermos” for a Container that keeps food hot or chilled.
(ibid., p. 97)

Como quisemos deixar claro com o título desta seção, o fenômeno é mais abrangente do que 

pode parecer. Há uma série de palavras que já são tão parte da língua que é um choque descobrir 

que elas um dia foram marcas registradas: “querosene”, do grego keroselaion, “óleo de cera”, foi o 

nome dado pelo geólogo canadense Abraham Gesner e registrado em 1854 para o seu combustível, 

que há décadas inventores vinham tentando tornar viável para uso comercial; “velcro”, formada 

pela combinação das palavras francesas velour, “veludo”, e crochet, “gancho”, que explicam o 

funcionamento do velcro, foi uma invenção, linguística e materialmente, de George de Mestral nas 

décadas de 1940-50; e “adrenalina” é o nome comercial para o hormônio epinefrina, as palavras

significando algo como “sobre os rins”, com a diferença de que “adrenalina” é uma marca

registrada da Parke, Davis & Co. Um “viciado em adrenalina”, porém, não é alguém que se injeta 

com esse produto, mas quem rotineiramente procura situações em que há picos de epinefrina, 

produzida de forma natural no corpo. O surgimento desse tipo de expressão figurativa é um sinal 

claro da absorção da palavra pelo público falante.

Logo se nota, portanto, que não são apenas artistas que fazem contribuições importantes 

para o léxico de uma língua, sobretudo no mundo moderno. E evidente que há diferenças entre o 

contexto no qual Milton viria a cunhar a palavra “pandemônio”, por exemplo, e este em que emerge 

o termo “velcro” -  a proliferação de palavras para coisas novas que não existiam antes é um efeito 

colateral da velocidade de desenvolvimento da nossa cultura material. Com efeito, o que acontece é 

que essas marcas moldam o nosso mundo, tanto na dimensão social quanto privada, psicológica e 

afetiva. Vivemos “num mundo de marcas”, como conclui Schroeder em seu artigo sobre as 

necessidades de análise interdisciplinar no campo de marcas, “we live in a branded world: brands 

infuse culture with meaning, and brand management exerts a profound influence on contemporary 

society” (p. 175).

Porém, essa incorporação da marca ao tecido da cultura nem sempre é tranquila. No caso das 

marcas que sofreram degeneração, ainda que para os seus criadores possa ser positivo que essa 

associação entre o produto e a marca tenha se tomado tão íntima que as pessoas não são capazes de 

separar uma coisa da outra, há um risco real de se perder o direito à marca, o que pode acontecer de 

duas formas:

Os ordenamentos podem eleger considerar a degeneração como um fenômeno objetivo, ou 
seja, ocorre independentemente da atitude desempenhada pelo titular da marca. Neste caso,



a perda do direito é o reconhecimento de um fato social e objetivo representado pela 
vulgarização do sinal que não é mais capaz de distinguir o bem de um único titular.

Esta primeira corrente considera a degeneração da marca extremamente ligada à 
função distintiva por ela desempenhada. Se esta desaparece, a marca também desaparece, 
pois ao perder seu poder distintivo, perde, conseqüentemente, sua qualidade de marca, por 
falta de essencial condição de validade. Não importa a vontade do titular da marca de 
manter sua marca, importam as circunstâncias alheias à vontade deste, que incidem sobre a 
marca.

Volta-se esta teoria para o interesse geral e do comércio, evitando-se com isso que 
se estabeleça uma exclusividade comercial de um sinal descritivo em favor do titular do 
marca (sic).

Itália e Estados Unidos da América são lugares em que a teoria objetiva é aplicada.
E a corrente subjetiva entende que há necessidade de verificar como atua o titular 

da marca no processo degenerativo. A demonstração do interesse do titular em manter a 
propriedade sobre a marca é importante para a conservação de seu registro. Sob este 
aspecto a atitude do público com relação à marca não é relevante, importando, sim, a 
atitude de seu titular.

A teoria subjetiva tem na sua base duas preocupações: a) assegurar a existência de 
um direito privado legitimamente adquirido; e, b) preservar uma moralidade comercial. 
(Moro, 2012, pp. 16-17)

Ou seja: é possível ter sucesso demais e isso se reverter numa coisa ruim. E esse é mais um 

ponto em que a ideologia do direito sobre posse da linguagem e a linguagem comum, como apontou 

Shuy (2012), entram em conflito, porque a única maneira de evitar a degeneração da marca é 

mantendo uma aura de distinção em seu nome no uso cotidiano. “Não se deve falar”, portanto, 

“photoshopar” (ou, pior, “fotochopar”), porque esse gesto transforma a marca, de uma marca 

original numa palavra comum, passível inclusive de ser modificada com outros morfemas e 

transformada num verbo. O “correto” é dizer algo como “editar utilizando software Adobe 

Photoshop®”. Carlos Henrique Fróes menciona essas proibições morfológicas nas recomendações 

da INTA (International Trademark Association) para evitar a degeneração, o que inclui usar a marca 

sempre como adjetivo, nunca substantivo, nunca pluralizá-la e em hipótese nenhuma transformá-la 

em verbo, “como se existisse, por exemplo, a palavra ‘xerocar’” (Fróes apud Moro, 2012, p. 19). 

Infelizmente para Fróes e para a INTA, o fato de que qualquer falante de português que tenha tido 

contato com fotocópias reconhece, compreende e possivelmente utiliza corretamente a palavra 

“xerocar” faz com que ela exista. A artificialidade da maneira “correta” de se usar um nome de 

marca denota o quanto a lógica da marca é contraintuitiva. Essas orientações podem ser mantidas 

pela empresa em sua conduta oficial, mas não pelo público, e tentativas de obrigar as pessoas a 

falarem do modo “correto”, inclusive com processos, se for o caso, acabam sendo uma forma 

assustadora de minar a sua liberdade de expressão em prol dos interesses privados da companhia. 

Para o público, é um bom sinal que as marcas geralmente percam a batalha contra a degeneração, 

mas o resultado do caso descrito por Shuy, bem como a postura geral dos advogados e a frustração 

dos linguistas, deixa no ar a possibilidade mais sombria de que esse tipo de disputa tome outros 

rumos.



Eu menciono essa situação peculiar das marcas tomadas genéricas pela degeneração, porque é 

um dos poucos casos em que podemos observar o “desgaste da linguagem” anunciado pelos poetas. 

Querosene, velcro e adrenalina são palavras originais no sentido de que é muito provável que 

ninguém antes de seus criadores as tivessem pronunciado -  e certamente não com o sentido que eles 

lhes atribuíram. Há algo de mágico nisso também, como Adão dando nome aos animais no Éden225.

Porém, superada a estranheza original, com a palavra sendo repetida à exaustão por seus 

anúncios, slogans e jingles e pela sua presença na vida cotidiana, ela se vê livre das prescrições de 

marca, o que -  na contramão do que esperam os poetas no tocante ao desgaste da língua -  acaba 

libertando um imenso potencial criativo para os falantes da língua e levando a um acréscimo, não 

perda de sentido. O próprio prefixo “Mc-”, por exemplo, é de uma grande utilidade para transmitir 

certos conceitos -  Pound, que preza pela economia da linguagem poética, ficaria orgulhoso com 

esse poder de síntese -  como a produção em massa de algo barato, pré-fabricado e insubstancial. 

Daí derivam palavras comuns hoje como McMansion, para casarões construídos em escala 

industrial com materiais baratos, que denotam ao mesmo tempo um desejo de ostentação e uma 

falta de meios para isso (afinal, se a pessoa tivesse dinheiro para ter uma mansão de verdade, não 

recorreria a uma McMansion), ou McChurch, para mega-igrejas que apresentam uma forma de 

espiritualidade que tenta lidar com problemas complexos de maneira simplificada, enquanto 

obscurecem a sua própria dimensão religiosa com uma ênfase em entretenimento e consumismo. O 

fato de que essas palavras carregam uma conotação negativa, associada ao que é visto como os 

piores elementos da cultura de massa norte-americana, explica bem o porquê de os executivos do 

McDonald’s não ficarem muito felizes com o uso “indevido” de sua marca registrada. É igualmente 

relevante que seja num fenômeno publicitário que encontramos a manifestação mais clara do 

fenômeno denunciado e temido pelos poetas, na banalização da originalidade.

De muitas maneiras, ao tratarmos, como viemos tratando, das relações entre poesia, 

ocultismo e publicidade, estamos na verdade repetindo os mesmos temas, uma vez que pode-se 

dizer que as três áreas habitam o mesmo espaço crepuscular entre a linguagem e as correntes 

“ocultas” por trás da ordem racional da vida moderna que a psicanálise viria a chamar nas décadas 

seguintes de “o inconsciente”. Os três exploram esse mundo dos terrores, desejos e obsessões ainda 

não plenamente formados da psique humana, que “pairam no ar”, por assim dizer, e determinam as

225 Em algum grau, essa busca pela originalidade, que Symons (1908, p. 127), ao falar de Mallarmé, expressa em 
termos de “uma busca quimérica pela virgindade da linguagem”, pode ser compreendida como um desejo de 
atemporalidade. Segundo Bakhtin, como veremos melhor no capítulo 4, a linguagem é dialógica por natureza, todo 
enunciado estabelece um diálogo com o que vem antes. Diz o autor “Só o Adão mítico, que chegou com sua palavra 
primeira ao mundo virginal ainda não precondicionado, o Adão solitário conseguiu evitar efetivamente até o fim 
essa orientação dialógica mútua com a palavra do outro no objeto” (Bakhtin, 2015, p. 51). Diante do fenômeno 
mágico da originalidade, comojá exposto, é como se tivéssemos um vislumbre dessa experiência.



relações interpessoais. Os três são construtores de mitos. Os três dependem do poder da linguagem. 

E os três assumem a forma pela qual são conhecidos até hoje no mesmo período, no final do século

XIX.

As diferenças se manifestam na abordagem, no entanto. A poesia e a publicidade, como 

vimos, estão alinhadas na adoção da originalidade radical, e a incorporação no uso cotidiano das 

construções originais que elas procuram leva à perda desse verniz de novidade que culmina na 

banalização do poético (i.e. se transforma em clichê) ou na perda (por vezes jurídica, inclusive) da 

marca registrada. O ocultismo, no entanto, ainda que concorde com o poeta moderno quanto à perda 

de poder da linguagem comum e preze por manter a linguagem mágica confinada aos espaços dos 

iniciados, encontra seu refúgio no estranhamento causado não pela originalidade, mas pela 

opacidade de antigas fórmulas em línguas mortas e palavras bárbaras, que, seguindo pela contramão 

da lógica moderna, ganham força pela sua antiguidade -  uma força que deriva de um uso que não as 

“desgasta” justamente por ser um uso controlado, o fato de que essas palavras são revestidas de 

uma aura mística sendo o bastante para induzir o tipo de comportamento artificial que os executivos 

gostariam que as pessoas tivessem em relação às suas marcas.

O ocultismo e a publicidade encontram uma aproximação em sua dimensão prática. O poeta 

cada vez mais virá a separar a poesia de outras funções da linguagem -  mesmo os poetas que 

combatam a ideia decadentista de “arte pela arte” têm dificuldade de formular algum uso para além 

de algo vago como “formação de consciência” (Eagleton, 1996, p. 86), ao mesmo tempo em que 

hão de reconhecer que mesmo a dimensão política da poesia, em seu aspecto mais chão proselitista 

de reunir adeptos, é mais eficaz quanto mais ligada à publicidade e propaganda do que qualquer 

outra coisa. Já a publicidade e o ocultismo são mais explicitamente teleológicos, não se bastam por 

si mesmos e servem de instrumento para algum outro propósito, o que oferece uma medida para 

avaliar o seu grau de sucesso. O publicitário faz o que faz. porque precisa divulgar um produto ou 

serviço, o que rende dinheiro para o seu cliente e para si mesmo. Não existem “publicitários 

underground” ou “publicitários incríveis que precisam ser mais conhecidos”, como existem poetas 

com essas características. Com o ocultismo, o objetivo é tanto a realização de uma ou outra intenção 

específica (como querer riqueza ou que um inimigo seja destruído) quanto, a longo prazo, alguma 

forma de ascensão espiritual. Essa ascensão não deve ser confundida com o que Poe chama, 

metaforicamente, de elevação do espírito que se observa na poesia. Ainda que a arte tenha se 

aproximado do misticismo e as duas coisas tenham se fertilizado mutuamente no século XIX, uma 

leitura de poemas não é a mesma coisa que, por exemplo, uma sessão de meditação cabalística 

extática de Abulafia. Ainda que a percepção do grau de sucesso no ocultismo seja subjetiva, essa 

percepção existe entre os praticantes e é um elemento determinante da prática, de modo que no



público logo surge uma noção de que alguns autores são mais legítimos do que outros. Para o poeta 

é sempre mais difícil determinar o sucesso, tanto de um único poema quanto de toda uma carreira.

Por fim, o que une a poesia e o ocultismo contra a publicidade é a sua resistência à 

massificação e a ênfase dada à experiência única, autêntica. A publicidade oferece uma mesma 

experiência para qualquer coisa entre milhares a milhões de pessoas; de fato, essa estabilidade é 

todo o apelo da indústria, em contraste com a produção mais artesanal: a possibilidade de que um 

produto ou serviço seja consistentemente oferecido com a mesma qualidade. Apesar de confortável, 

o potencial humano oferecido por esse sistema é limitado, e o poeta e o ocultista precisam de 

alguma outra coisa que vá além disso, seja o alumbramento oferecido pela visão de um campo de 

flores, do corpo nu da pessoa amada ou a aparição de espíritos ou da própria face de Deus.

Essas experiências, é claro, são de uma profunda subjetividade individual e, por isso, 

imprevisíveis e inconsistentes, e o que as caracteriza não é tanto a experiência pela perspectiva do 

objeto, mas pela do sujeito. Não é a busca de novas experiências em si que cria o poeta, -  

lembremos dos termos de Eliot -  haja vista que isso também pode ser ofertado pelo capitalismo, 

mas a transformação da consciência que modifica as experiências e lhes confere novidade. Faz-se 

necessária uma certa disposição natural ou treinamento espiritual para se chegar a essas revelações, 

o que faz também com que elas não possam ser venais226: empresas podem oferecer experiências 

novas (pular de paraquedas, escalar uma montanha, fazer bungee-jump), mas nunca um serviço 

desses de transformação interna. Fausto não teria vendido a alma, afinal, se fosse capaz de enxergar 

a força motriz por trás da realidade na mais singela folha de relva.

7. Da sinceridade como moral à soteriologia da autenticidade

La -vie s ’amuse / la mortfait le ménage

Jacques Prevert

Um elemento constituinte do discurso publicitário e de todo tipo de discurso oficial é que,

via de regra, ele é tido como insincero. Não há nada de escandaloso numa declaração dessas: é

preciso que seja assim, porque a sinceridade -  a declaração constante e transparente dos seus

intuitos, de modo a eliminar a possibilidade de mantê-los íntimos e secretos -  é uma estratégia

226 Acredito que um comentário adicional sobre drogas psicoativas precisa ser feito para complementar essa afirmação. 
O assunto é complicado, porém, porque atravessa questões de misticismo e psiquiatria, como se pode observar na 
obra de Timothy Leary. É certo que o imaginário ocidental, como consequência dos anos I960, associa certas 
drogas à experiência mística, o que é problematizável, porque com frequência isso não vem acompanhado dos 
outros elementos que fazem parte da experiência do místico.



contraproducente. A relação entre sinceridade, intensidade de expressão e comunicabilidade já foi 

traçada por Veyne no primeiro capítulo: “querendo demais ser compreendidos, afirmamos menos 

intensamente, e, por isso, tomamo-nos insinceros” (Veyne, 1985, p. 270). A lógica do que ele quer 

dizer com isso é fácil de apreender: se, como Wilson, equivalermos o que Veyne chama de 

intensidade com a ideia da economia poundiana de palavras, esse fenômeno se torna observável 

mesmo no cotidiano.

Nossas expressões, no sentido mais simples da palavra, são mais intensas nos contextos em 

que não precisamos nos explicar. Como lembra Deutscher (2010), no caso das línguas com 

evidencialidade, comunidades menores e mais próximas permitem uma comunicação mais concisa, 

e esse fenômeno já se manifesta, ainda que em menor escala, nos idioletos de microcomunidades 

formadas por casais ou grupos de amigos ou grupos de fãs de certo tipo de entretenimento. E 

comum que certas expressões ou palavras nesses casos tenham uma história por trás, mas, estando 

todos cientes dessas histórias, elas podem ser utilizadas tranquilamente, com grande poder de 

concisão, inclusive de formas criativas, como parte de expressões maiores, jogos de palavras, 

paródias, etc. Esse tipo de dinâmica não é possível com membros externos a esses grupos sociais, 

para quem esse discurso é opaco. Qualquer tentativa de expressão, portanto, passa a precisar de um 

filtro retórico para que a comunicação seja possível, e novos ingressantes nesses grupos geralmente 

precisam ser iniciados nessas narrativas de modo a entender as referências internas. As interações 

externas são menos sinceras, portanto, no sentido de que se tornam menos espontâneas, e precisam 

ser processadas de maneira mais racional, conforme o impulso inicial é desdobrado num discurso 

mais elaborado.

A importância da clareza da comunicação é evidente para qualquer uso da publicidade. Se o 

cliente, exposto a um anúncio, se vê confuso e não sabe se é para comprar o produto ou não, ou se 

não sabe de qual marca deve comprar, a publicidade falhou. Há, no limite, uma medida de fracasso 

e sucesso. O discursojurídico e burocrático igualmente precisa ser tudo menos ambíguo. Ainda que, 

por sua necessidade de complexidade, motivada pelo combate à ambiguidade, combinada com a 

necessidade de manter afastado os não iniciados, esse discurso seja muitas vezes obscuro, um 

especialista, como um advogado oujuiz, precisa chegar ao final de um texto sem dúvidas quanto ao 

que aconteceu. Um texto oficial que deixe essas questões no ar fracassa tanto quanto um texto 

publicitário que leva o cliente ao produto do concorrente.

Em contraste, a literatura (e a poesia em especial), que tem uma relação mais complexa com 

a questão da sinceridade, para além da sua simples negação, se dá melhor com a ambiguidade -  

mais do que isso, ela prospera entre enigmas, tensões que jamais se resolvem e problemas deixados 

em aberto. Ainda que tenha sido um processo lento para introduzir na cultura a dificuldade causada



por essa ambiguidade, que é a dificuldade que Steiner atribui à poesia moderna, o público viria a se

acostumar a essa irresolução. Como comenta Mário de Andrade em seu “Prefácio

Interessantíssimo”, diante de alguns de seus poemas, houve gente que não entendeu, houve quem 

entendeu, mas não sentiu, e quem sentiu, mas não entendeu (Andrade, 1987, p. 75). Nada disso é 

um sinal de fracasso, muito pelo contrário.

Antes de prosseguirmos com nosso tratamento da questão da sinceridade, segundo a análise 

de Lionel Trilling, é importante ainda glosarmos mais uma vez que a sinceridade surge como um 

problema ao mesmo tempo em que se aproxima a ruptura, notada por Veyne, entre a poesia clássica 

branda e a poesia moderna intensa, em meados do século XVIII. Há uma dimensão histórica,

portanto, haja vista que é possível associarmos a rejeição à sinceridade com o conceito de

privacidade, um valor burguês que se dissemina ao mesmo tempo em que a burguesia ascende ao 

poder. Diz Peter Gay:

Privacy was no simple matter. A modem cultural habit, it acquired unprecedented prestige 
in the age of Victoria, only to decline thereafter. In earlier centuries, most of one’s personal 
business had been more or less everyone’s business. But by the French Revolution, 
respectable families had come to insist on carving out a place of their own. The reasons for 
the temporary, always incomplete triumph of privacy are hard to pin down, but they appear 
to be economic, social, and political. The new prosperity of the middling orders, with their
commitment to domestic bliss, whether real, exaggerated, or downright fictitious,
encouraged a measure of segregation of private from public life. This segregation was 
fostered by a growing tendency, especially in the bourgeoisie, to separate work from home. 
The family might be a prison, especially to young women, but the ideology that it was a 
sanctuary from the world was strong and widely accepted. And the emergence of a modem 
political public, which gradually acquired enough power to the resist the invasion of
personal life by the state, did its part. The conduct of elections by ballot, a device
strenuously resisted but one that spread after mid-century, was a tribute to a citizen’s right 
to veil his political choices.
(Gay, 1995, p. 171)

Não é de se surpreender que o mundo burguês, tão dedicado ao individualismo, aos direitos 

da propriedade e da iniciativa privadas, tenha assim concebido também o ser humano privado. O

fato de que ele habita um mundo de constante transformação, de compras e vendas e aparência, em

que é preciso estar o tempo inteiro criando contatos, procurando clientes e apresentando o melhor 

lado de si mesmo, faz com que seja necessário criar uma separação clara entre as suas próprias 

dimensões públicas e privadas. Tudo aquilo que não cabe na imagem pública, todas as 

características da personalidade que podem ferir sua reputação (e com isso, seus negócios) devem 

ser reprimidas e enterradas no privado. O grande problema, no entanto, é que o que é desagradável 

para os negócios abrange uma vasta categoria de comportamentos humanos, de modo que a faceta 

apresentada ao mundo precisa se tornar cada vez mais estéril e desumanizada, o que se reflete no 

próprio ambiente urbano, sobretudo o privado (e.g. o ambiente dos shoppings). Patrick Greaney, em

seu comentário sobre as visões de Benjamin sobre a arquitetura moderna, identifica essa separação



materialmente na divisão entre o exterior e o interior da casa, sendo o interior o único espaço no 

qual é possível ainda “manter a humanidade”. Diz ele:

What, in Benjamin’s terms, is the interior? As he presents it in the exposés of the Arcades 
Project, the Parisian bourgeois interior is a symptom of Hausmannization, which made 
Parisians “no longer feel at home in [the city], and start to become conscious of the 
inhuman character of the metropolis.” As the city began to seem more and more inhuman, 
the interior takes on an increasingly important role (...)

The bourgeois attempts to make up for the loss of a human relation to the city by 
accumulating signs of humanity in the only place where it was still possible: the home, 
which gains its definition from its opposition to the street and to the office:
(Greaney, 2008, p. 148)

E certo que esse processo não se deu de forma súbita, mas gradual. A ideia do quarto como 

refúgio é difícil de divorciar do conceito da leitura privada que se populariza a partir dos séculos 

XVII e XVIII, bem como a introspecção associada a esse tipo de atividade, como comentadajá por 

Fischer e Ong. A leitura silenciosa e a introspecção generalizada são características do mundo pós-

imprensa e constituem uma forma de se engajar com o mundo (real ou representado) muito

diferente das récitas e leituras coletivas. Não por acaso, os jovens vitorianos eram incentivados a 

manterem diários, estimulando desde cedo a introspecção como atividade -  uma atividade que

vinha desde os puritanos do século XVIII (Gay, 1995, p. 171, Ong, 1982, p. 150). O aspecto

desumanizante das expectativas da vida pública como moldadas pela distinção da vida privada no 

mundo burguês não escapou aos críticos da época:

At its best, privacy offered splendid support to the unfolding of the self. Once secured, this 
fortress gave a measure of freedom to the inner life; the more invulnerable the wall, in fact, 
the greater the freedom. Letters of middle-class married couples show again and again that 
within their refuge such couples could be very frank with one another, setting out their 
feelings, including their sexual desire, with ardor and a certain homely eloquence. 
Reasonably managed, the cultivation of privacy was an achievement for which bourgeois 
could take much credit.

But not credit alone. The middle-class men and women who crowded the 
consulting rooms of alienists or took a fashionable mind cure attest that the religion of 
reserve was often pushed beyond sensible limits. Insistence on a priviliged inner space was 
shadowed by the risks of excessive repression. From the mid-Victorian era onward, rebels 
against tight-lipped bouigeois secrecy mongering objected that the respectable classes had 
guarded the sphere of privacy too intensely for the good of their mental health. There is 
doubtless some truth to the charge that prohibitions against the expression of urgent sexual 
or aggressive appetites could degenerate into campaigns against their very existence. And 
this led not to their atrophy but to their survival underground, forcing them to surface in the 
form of symptoms -  ofbad dreams, of psychosomatic ailments, of neuroses.
(Gay, 1995, p. 172)

A palavra-chave aqui é o termo repressão. Segundo Schmitt, o controle dos modos, da 

etiqueta, começa nas cortes, onde se esperava que os aristocratas que viviam próximos ao rei se 

comportassem conforme ditado por ele. Quando a burguesia principia sua ascensão, porém, ela 

tenta se associar à aristocracia emulando seus modos, comprando títulos de nobreza, etc., mas não



parou por aí: mais do que emular seu comportamento, ela o internalizou (Schmitt, 2010, pp. 42-6). 

Para os que são capazes de viver uma vida dupla, como uma pessoa de aparência respeitável, mas 

secretamente devassa, o que envolve um grau considerável de privilégio (pense no lugar-comum do 

imaginário popular, cimentado por filmes como De olhos bem fechados, das orgias dos ricos e 

poderosos), esse sistema funciona bem. Para todo o resto, em meio à vigilância familiar e à 

intemalização obediente do comportamento autorrepressivo, sobretudo no tocante à sexualidade, a 

psicanálise, desde Freud, é testemunho das tentativas clínicas de entender o elo entre essa repressão 

e o surgimento das neuroses -  ainda que o tenham feito naturalizando, como criticam Deleuze & 

Guattari, o papel da estrutura familiar burguesa. Daí que os autores afirmam: “a retenção é a função 

primária da família: é uma questão de aprender quais elementos da produção desejante a família vai 

rejeitar, quais ela vai reter (...) pois a família cria, ao mesmo tempo, suas desgraças e suas honras, a 

indiferenciação de suas neuroses e a diferenciação de seu ideal, distinguíveis apenas na aparência 

(Deleuze & Guattari, 1972, pp. 148-9).

Na literatura, essas neuroses, medos e angústias se manifestaram numa variedade de novos 

lugares-comuns, um dos mais icônicos sendo o do duplo, ou doppelgãnger, explorado por autores 

como Jean Paul, em Siebenkãs (1796-7, que cunha o termo em alemão), Heine no poema sem título 

de seu Buch der Lieder (1827) que ficou conhecido por esse nome, “Der doppelgãnger”, após ser 

musicado por Schubert, Poe, no conto “William Wilson” (1839), Dostoiévski, em O duplo (1846), 

Stevenson, em O médico e o monstro (1886), bem como no conto “O ladrão de corpos” (1884), e 

Wilde, em O retrato de Dorian Gray (1890), para ficarmos apenas com autores anteriores ao século

XX. Schmitt vê no duplo um dos reflexos da busca da ressignificação do indivíduo atomizado do 

século XIX e comenta a questão do confronto com o duplo, que se observa em boa parte dos casos, 

como sendo um confronto com a própria morte do indivíduo, arruinado por ser incapaz de se tornar 

uno novamente, incapaz de conviver com seu duplo e incapaz de continuar vivendo se ele for 

destruído (Schmitt, 2010, p. 29). Em vários dos casos também, o tema da repressão aparece: 

William Wilson é constantemente sabotado por seu duplo; o monstruoso Mr. Hyde realiza todos os 

desejos vis e infames que residem sob a civilidade do Dr. Jekyll, o que acaba sendo uma ameaça 

para si mesmo, tanto quanto para a sociedade; o fracassado Yakov Goliádkin ressente-se de seu 

duplo, porque ele igualmente realiza tudo que ele queria, mas nunca conseguiu (no caso, penetrar na 

vida aristocrática de Moscou); e o duplo em Dorian Gray, mais sutil, se refere à própria vida dupla 

do seu protagonista, que age impunemente enquanto o seu quadro, guardado na privacidade de um 

quarto trancafiado, sofre as consequências de seus atos. Mesmo um romance como As Avessas, de 

quejá falamos anteriormente (e que foi uma influência para a obra de Wilde), apesar de não ser uma 

história de um duplo, nos confronta com esses problemas, haja vista que seu protagonista, diante do



problema da privacidade, decide renunciar à vida pública para cultivar seus prazeres secretamente, 

realizando e exponenciando a formulação de Greaney e Gay do quarto como refúgio e microcosmo 

-  numa fuga, pois, aos ideais burgueses, que ele rejeita, ele acaba levando-os ao seu limite. O 

destino do protagonista, que termina tendo uma crise de nervos, aponta para a impossibilidade da 

empreitada.

Assim sendo, é fácil compreender como a sinceridade se torna um problema para o burguês. 

O único espaço onde é aceitável ser sincero é o mesmo que aceita o desejo sexual reprimido em 

público, de que Peter Gay tratou alguns parágrafos acima -  se tanto. A sinceridade é um tipo de 

nudez, de obscenidade. Ser sincero na vida pública é tão constrangedor quanto estar nu na rua, um 

gesto situado entre a tara227 e a molecagem -  em ambos os casos, comportamento inadequado para 

um homem ou uma mulher “respeitáveis”.

O mais complexo, no entanto, é que a sinceridade não é apenas um problema porque numa 

vida guiada pela razão instrumental é indesejável deixar que os seus objetivos transpareçam

(inclusive os mais escusos), mas porque, conforme o conceito emerge, ele imediatamente se toma

também um valor positivo. Como comenta Trilling (1971, p. 1) na abertura de sua análise, hoje nós 

estamos “treinados” a acreditar que a vida moral forma um “fluxo incessante”, o que nos lembra o 

que diz Berman sobre a velocidade vertiginosa do mundo fáustico moderno (Berman, 1986, p. 49), 

e esse fato obscurece o (frisson, para a época, que foi o surgimento dessa nova virtude. Assim ilustra 

Trilling a modernidade da sinceridade:

This ambivalence I describe is my own as I propose the idea that at a certain point in its 
history the moral life of Europe added to itself a new element, the state or quality of the self 
which we call sincerity. The word as we now use it refers primarily to a congruence 
between avowal and actual feeling. Is it really possible, does it make sense, to say that the 
value put upon this congruence became, at a given moment in history, a new element of the 
moral life? Surely it is as old as speech and gesture?

But I subdue this scepticism by reflecting that the word cannot be applied to a 
person without regard to his cultural circumstances. For example, we cannot say of the 
patriarch Abraham that he was a sincere man. That statement must seem only comical. The
sincerity of Achilles or Beowulf cannot be discussed: they neither have nor lack sincerity.
But if we ask whether young Werther is really as sincere as he intends to be, or which of the 
two Dashwood sisters, Elinor or Marianne, is thought by Jane Austen to be the more truly 
sincere, we can confidently expect a serious response in the form of opinions on both sides 
of the question.
(Trilling, 1971, pp. 2-3)

Personagens da literatura clássica, segundo Trilling, não podem ser sinceros, nem insinceros. 

Ele não explica a fundo o porquê disso e se fia nos sentimentos do leitor comum erudito que há de 

concordar com o que ele diz: de fato, soa ridículo, ou subversivo, se perguntar se Aquiles é ou não

sincero. Esse tipo de dúvida nos soa demasiadamente prosaica, o que é um termo bastante

227 Eis a dimensão tipicamente burguesa de uma declaração como a citação famosa de Nelson Rodrigues de que “se 
cada um soubesse o que o outro faz dentro de quatro paredes, ninguém se cumprimentava”.



adequado, porque os personagens que Trilling opõe às figuras da literatura clássica são os da prosa 

moderna. Ele não o diz, mas sua distinção parece se basear no conceito do personagem que se 

convencionou chamar de “redondo”, segundo a terminologia de E. M. Forster, que é, para Ong 

(1982, pp. 148-50), como vimos, uma invenção do mundo da reprodutibilidade técnica da escrita.

Via de regra, a narrativa oral costuma ser dominada por personagens “planos”, cujas funções 

incluem tanto “organizar o enredo” quanto “gerenciar os seus elementos não narrativos”, 

incorporando dadas características (e.g. Odisseu = astúcia, etc.) e agradando ao leitor/ouvinte pelo 

fato de que eles satisfazem às expectativas do público. Porém, como prossegue Ong (ibid., p. 149), 

no romance do século XIX encontramos personagens mais complexos, “redondos”, que se 

“parecem mais com pessoas reais”, cujo comportamento a princípio pode parecer imprevisível, mas 

que se revela consistente com a sua estrutura interna e suas motivações complexas. Logo, porque 

podemos comparar as palavras e ações desses personagens com seus sentimentos íntimos, muitas 

vezes conflitantes (aos quais temos acesso através do narrador), é possível julgarmos seu caráter 

como sincero ou insincero. Ainda que tenhamos acesso aos sentimentos de Odisseu, por exemplo, 

seu comportamento nos parece mecânico e não há algo por trás dele para se poder fazer esse 

julgamento. Ele não é suficientemente fragmentado.

Há graus ainda de maior e menor complexidade. Para Trilling, seria absurdo falar em 

sinceridade no tocante ao caso de Abraão, que ele elenca ao lado de Aquiles, mas, ainda dentro do 

Antigo Testamento, há situações mais delicadas. Saul, por exemplo, e Davi, no livro de 1 Reis, são 

figuras mais contraditórias, imprevisíveis e não obedecem às expectativas do leitor228. Não por 

acaso, Ong, citando Scholes e Kellog, menciona esse “ímpeto interiorizante” já no Antigo 

Testamento, que é intensificado no mundo cristão. Ao mesmo tempo, também no mundo grego, os 

personagens da tragédia, ainda que figuras mais públicas do que os homens e mulheres privados dos 

romances, são incomparáveis em complexidade e angústia interior em relação aos personagens de 

Homero. Há uma série de fatores, portanto, ao qual esse desenvolvimento do personagem redondo 

se deve -  todos ligados à disseminação e popularização da leitura e da escrita, sobretudo da forma 

tipográfica, e o maior grau de introspecção que ela fomentou:

228 Auerbach, em sua análise do sacrifício de Isaac, já  comentou bem como o laconismo é uma tendência dos 
narradores bíblicos -  “Só aquilo que deve ser conhecido acerca dele aqui e agora, dentro dos limites da ação, 
aparece iluminado” (Auerbach, 1971, p. 8) -  e como isso fomenta as possibilidades de um mundo interior que fica 
sugerido, na medida em que esses narradores não costumam reduzir a personalidade dessas figuras a uma ou duas 
palavras-chave como costuma acontecer com os personagens homéricos. Diz ele: “Quanta profundidade há, em 
contraste, nos caracteres de Saul ou de Davi, quão intricadas, quão ricas em planos são as relações humanas, como 
as que há entre Davi e Absalão, entre Davi e Joab! Em Homero seria inimaginável uma tal multiplicidade de planos 
nas situações psicológicas, como aquela que é mais sugerida do que expressa na história da morte de Absalão e no 
seu epílogo” (ibid., pp. 9-10).



Scholes and Kellogg (1966, pp. 165-77) suggest such influences as the interiorizing drive 
in the Old Testament and its intensification in Christianity, the Greek dramatic tradition, the 
Ovidian and Augustinian traditions of introspection, and the inwardness fostered by the 
medieval Celtic romances and the courtly-love tradition. But they also point out that the 
ramification of personal character traits was not perfected until the novel appeared with its 
sense of time not simply as a framework but as a constituent of human action.

All these developments are inconceivable in primary oral cultures and in fact
emerge in a world dominated by writing with its drive toward carefully itemized
introspection and elaborately worked out analyses of inner states of soul and of their 
inwardly structured sequential relationships.
(Ong, 1982, p. 149)

E interessante observar que o autor, no rastro de Scholes e Kellog, chama atenção também 

para o elemento religioso, sobretudo cristão, da introspecção. “A introspecção e a maior 

intemalização da consciência”, diz ele, na sequência, “marcam toda a histórica do ascetismo 

cristão”, o que tem um impacto na formação do romance, como o fato, por exemplo, de que há algo 

de “distintamente calvinista no modo como os personagens introspectivos de Defoe lidam com o 

mundo secular” (ibid., p. 150). Talvez não por acaso, como explica Angela Esterhammer, o conceito 

da sinceridade igualmente tem origem no contexto religioso. A palavra sincêrus, em latim, em seu 

sentido original aponta para algo “limpo, puro, sadio” e se aplicava a substâncias físicas, como

vinho ou fluidos corporais -  um “vinho sincero” é um vinho que não foi adulterado e uma “urina

sincera” é uma urina saudável. Nos séculos XVI e XVII, “sincero” ganha o sentido metafórico, de 

modo que a doutrina sincera é a religião sem falsificação e um cristão sincero não é cristão falso ou 

hipócrita (Esterhammer, 2010, p. 101). Como aponta Trilling (1971, p. 13), uma “vida sincera” no

século XVI era uma vida de virtude, mas logo a palavra ganha o sentido de ausência de

dissimulação, ainda que certos autores mais preciosistas, como o Dr. Johnson, preferissem que ela 

fosse usada apenas em seu sentido original, aplicada a substâncias. E Shakespeare é outro nome 

importante aqui ainda. Como continua o autor:

‘I am not what I am’ could have been said not alone by Iago but by a multitude of 
Shakespeare’s virtuous characters at some point in their careers. Hamlet has no sooner 
heard out the Ghost than he resolves to be what he is not, a madman. Rosalind is not a boy,
Portia is not a doctor of law, Juliet is not a corpse, the Duke Vicentio is not a friar, Edgar is 
not Tom o’ Bedlam, Hermione is neither dead nor a statue. Helena is not Diana, Mariana is 
not Isabella -  the credence the Elizabethan audience gave to the ancient ‘bed-trick’, in 
which a woman passes herself off as another during a night of love, suggests the extent of 
its commitment to the idea of impersonation.
(Trilling, 1971, p. 13)

Há outros dois elementos, portanto, relacionados à ascensão da sinceridade, o impacto do 

teatro sendo um deles, que não pode ser menosprezado. Por mais que, para um pensamento clássico 

ancorado em Platão, todas as artes sejam miméticas, é apenas no teatro que a pessoa envolvida em 

sua performance se passa por outra. Um aedo, um rapsodo, um bardo ou menestrel pode “pegar 

emprestada” a voz de outra pessoa e repetir palavras que não são as dele, mas é com o ator que a



experiência de alteridade é sentida de forma mais intensa, conforme ele se vê representando 

situações e dizendo palavras com as quais não necessariamente se identifica229 -  o que é exacerbado 

no teatro moderno pela ausência da máscara, convenção típica do teatro grego. Como indicam os 

casos, constrangedoramente comuns, de atores que foram vítimas de ofensas, ameaças e agressões 

do público por causa das ações de seus personagens ficcionais, a separação entre ator e personagem 

envolve um grau considerável de sofisticação.

O grande exemplo, para Trilling, da interiorização do vocabulário teatral, é o caso da palavra 

“papel” (role) e a naturalidade com a qual ela é utilizada fora de contextos teatrais. Diz ele:

We nowadays say ‘role’ without taking thought of its original histrionic meaning: ‘in my 
professional role’, ‘in my paternal, or maternal, role’, even ‘in my masculine or feminine 
role’. But the old histrionic meaning is present whether or not we let ourselves be aware of 
it, and it brings with it the idea that somewhere under all the roles there is Me, that poor old 
ultimate actuality, who, when all the roles have been played, would like to murmur ‘Off, 
off, you lendings!’ and settle down with his own original actual self.
(Trilling, 1971, p. 10)

Quando o indivíduo se despe de todos os papéis que desempenha na sociedade, o que resta? 

Esse tipo de pergunta é motivo de incontáveis consultas ao analista, e é relevante que tanto Ong 

quanto Trilling tratem de Freud em suas explorações da sinceridade e dos personagens complexos. 

Para Ong, a compreensão psicológica e sobretudo psicanalítica da estrutura da personalidade, desde 

Freud, se baseia no modelo do personagem redondo: um Edipo interpretado pelo viés dos romances 

do XIX, “mais ‘redondo’ do que qualquer coisa na literatura grega antiga”, uma procura por 

sentidos obscuros, porém de imensa signiftcância, ocultos no cotidiano, que espelha o convite que 

romancistas como Jane Austen, Thackeray e Flaubert fazem às leitoras, para que encontrem um 

“sentido mais verdadeiro sob a superfície falha ou fraudulenta que eles representam” (Ong, 1982, p. 

151). Trilling insere Freud numa linhagem que remonta a poetas como Matthew Arnold, que num 

pequeno poema, de 5 versos, chamado “Below the surface-stream, shallow and light” já vinha 

explorando o tema da procura do “eu” (self) “obscuro e profundo”, por trás das ações cotidianas -  

uma relação que o próprio Freudjá teria reconhecido (Trilling, 1971, pp. 5, 141).

O outro elemento crucial para a formação do conceito de sinceridade é a mobilidade social, 

que concebe a ideia do vilão. Em tons gerais, o termo hoje se refere a uma posição estrutural em 

certos tipos de narrativa com uma visão de mundo moralmente simplificada, em que há um lado

229 Pensemos no caso de uma obra como o Dr. Fausto, em que o ator precisa dizer blasfêmias, encenar a rejeição a 
Deus e um pacto com o diabo. Como Brown deixa claro (in Marlowe, 1969, pp. 194 e ss.), o público da época 
tratava o tema com tudo menos tranquilidade, e há relatos de que o próprio diabo já  chegou a ser avistado no palco, 
atraído pelas blasfêmias. Assim, o uso da 3a pessoa por Fausto (como quando ele diz a si próprio “O Faustus, they 
have come to fetch thy soul”) não é apenas uma afetação do personagem, resultado de seu orgulho e 
grandiloqüência, mas também uma forma de separar o personagem do ator no discurso, numa época em que não 
havíamos ainda perdido o tabu.



claramente bom e outro claramente mau -  Sauron é o vilão de O Senhor dos Anéis, Lex Luthor é 

um dos vilões do Superman, etc. Encontram-se ausentes, no entanto, as conotações originais que 

levaram à popularização da palavra no século XVI: “vilão”, como explica sua etimologia, se referia 

ao habitante de uma vila. A relação entre esse sentido original e sua conotação negativa se dá pelos 

contextos narrativos nos quais o vilão é quem faz qualquer coisa para sair de sua situação social. Na 

lista de dramatis personae de Otelo, na edição chamada First Folio, é relevante que apenas lago 

receba o epíteto, a -villain. Um vilão é, portanto, um dissimulador, cuja natureza maligna é revelada 

à plateia, mas não aos personagens com quem ele contracena. Continua Trilling:

The opprobrious term referred to the man who stood lowest in the scale of feudal society; 
the villain of plays and novels is characteristically a person who seeks to rise above the 
station to which he was bom. He is not what he is: this can be said of him both because by 
his intention he denies and violates his social identity and because he can achieve his 
unnatural purpose only by covert acts, by guile. In the nature of his case, he is a hypocrite, 
which is to say one who plays a part. It is to the point that Iago’s resentment of his class 
situation and his wish to better it are conspicuous in his character.
(Trilling, 1971, p. 16)

Para resumirmos o seu argumento: a maior mobilidade social promovida na França e na 

Inglaterra no século XVI, de que já tratamos anteriormente quando contextualizamos a obra de 

Marlowe, possibilitou que “cada vez mais pessoas pudessem abandonar a classe na qual nasceram”. 

Essa ascensão, porém, era difícil e de uma lentidão incongruente com os novos anseios sociais 

suscitados -  um fato que, combinado com a ausência de profissões adequadas, ao que Marlowe, 

como vimos, também foi testemunha, criou um “sistema de deferência social” no qual era possível 

ascender via “bajulação” e “esquemas”. O vilão não é quem ele (diz que) é, e sua disposição a 

enganar para realizar suas ambições é, como de se esperar, condenada pela moral vigente. Porém, 

algo curioso acontece: porque, entre os séculos XVIII e XIX, esse sentimento de “eu não sou quem 

eu sou” se naturaliza, o público aos poucos perde o interesse na vilania clássica. A sinceridade se 

toma um valor, em parte porque somos todos insinceros (do contrário, para usarmos a lógica de 

Veyne, não surgiria uma poesia escandalosa justamente porque equivale sinceridade com 

intensidade de expressão). E assim, portanto, que a condição do vilão é repensada na era vitoriana e 

pós-vitoriana: vilões estereotipados são inverossímeis, dignos apenas de obras de fantasia e 

melodrama, a maioria das pessoas “são uma mistura de bem e mal” e “muito do mal pode ser 

explicado pelas circunstâncias”, sendo uma característica não dos indivíduos, mas de sistemas 

sociais (ibid., p. 14). Nosso interesse, diz Trilling, por personagens trapaceiros que enganam suas 

vítimas tem minguado desde então, e cada vez mais os personagens que atraem a fascinação do 

público moderno são os que mentem para si próprios, o que indica uma maior complexidade de



estrutura psicológica, congruente com o indivíduo fragmentado e alienado do seu próprio “eu” que 

compõe a experiência típica da modernidade.

Isso tudo faz com que os paradoxos da sinceridade sejam um problema moderno. A 

preocupação com papéis, atuação e dissimulação é não apenas um reflexo de um mundo que adotou 

o teatro como uma de suas formas artísticas dominantes, mas um elemento constituinte cada vez 

mais importante desse mundo que aos poucos criava as bases para o sistema econômico da vida 

moderna e que encontrou nas metáforas teatrais uma forma de fazer com que essas mudanças 

encontrassem algum sentido. A sinceridade é um problema porque é contraproducente, -  é uma 

platitude, afinal, dizer que é necessário mentir ou omitir certas informações às vezes, sobretudo no 

discurso público -  ao mesmo tempo em que é valorizada. Ser sincero é uma virtude, mas é estultice 

ser sincero demais o tempo inteiro e perder oportunidades na vida por dizer o que se pensa na hora 

errada. Porém, acontece que o principal elemento que constitui a sinceridade, tal como Trilling a 

define, a congruência entre o que se afirma (avowal) e o que se sente (feeling), não é verificável 

com qualquer grau de objetividade. Para bem ou para mal, é impossível distinguir uma pessoa 

sincera de verdade de uma pessoa que meramente se apresenta como uma pessoa sincera -  o que é, 

por ironia, um ato de uma extrema insinceridade. De quebra, a aparência de sinceridade é fácil de 

ser afetada230 e, junto com ela, uma série de outras posturas relacionadas, como inocência e 

sentimentalidade.

O surgimento do kitsch como um conceito artístico no século XIX, há de ter sido uma 

consequência dessa percepção também, conforme podemos defini-lo com as palavras de Umberto 

Eco. O kitsch é um “meio de afirmação cultural fácil, por um público que se ilude, julgando 

consumir uma representação original do mundo enquanto, na verdade, goza apenas de uma imitação 

secundária da força primária das imagens” (Eco, 1993, p. 69). Ou seja, é uma obra de arte não 

original, derivativa, que utiliza recursos artísticos de obras anteriores para formar um “estilema 

separado do próprio contexto, inserido em outro cuja estrutura geral não possui as mesmas 

características de homogeneidade e necessidade da estrutura original” (ibid., p. 110). Ademais, o 

kitsch é insincero, porque, em sua tentativa constante de suscitar efeitos no espectador, ele recorre à 

manipulação emocional ao mesmo tempo em que cria um simulacro de experiência estética. Diz 

Menninghaus, citandoBenjamin:

230 Na prosa contemporânea de língua inglesa, esse tema foi explorado profundamente por David Foster Wallace. A 
ironia, como veremos com Golomb (1995) ainda nesta seção, muitas vezes é apresentada como o caminho da 
autenticidade, mas, para Wallace, e la já  havia deixado de ser construtiva na década de 1990, cooptada como foi 
pelas forças mais cínicas do capitalismo, como se lê em seu ensaio “E unibus pluram”. E eis que fica o dilema, 
então: a sinceridade à moda antiga, como praticada no século XVIII e facilmente afetada, não é mais possível, mas 
a postura de distanciamento irônico de tudo também é mais o território de comerciais para a TV do que qualquer 
outra coisa -  daí que ele tenha tentado dar conta desse problema em sua obra posterior, sobretudo em seu ambicioso 
romance de 1996, Graça Infinita, mas também em contos (Galindo, 2008b).



Kitsch, according to Benjamin, undermines the distinction between art and utilitarian 
object. Art in the exalted sense ‘begins at a distance of two meters from the body. But now, 
in kitsch, the world of things advances on the human being; it yields to his uncertain grasp’ 
(SW  2: 4). Kitsch does not have the austere remoteness of classical works of art, and this 
absence of reverential distance also means that kitsch provokes another kind of intimacy. It 
has—as Benjamin says with no trace of irony— ‘something that is warming’ is even 
conducive to ‘“heart’s ease” ... Kitsch ... is ... art with a 100 percent, absolute and 
instantaneous availability for consumption’ (AP K3a,I). Kitsch offers instantaneous 
emotional gratification without intellectual effort, without the requiremente of distance, 
without sublimation. (...) Thus, intellectual, infantile and dream-related devices of avoiding 
censure come together in the same hackneyed libidinous stuff called kitsch. Most other 
authoers of Benjamin’s time tended to identity the moment of regression to infantile 
wishful thinking as an attack on art proper from the part of industrialised mass production 
—an attack which needed to be rejected by remaining true to bourgeois high standards. 
(Menninghaus, 2009, p. 41)

A relação entre o kitsch e a arte “de verdade” ou a arte de vanguarda é, tanto para Eco 

quanto para Benjamin, um pouco mais complicada do que poderíamos pressupor apenas traçando 

uma relação direta entre arte de vanguarda-elite-contemplação versus kitsch- arte de massa- 

consumo. Benjamin, como vimos em sua discussão sobre a obra de arte e sua reprodutibilidade 

técnica, tinha interesses nas possibilidades abertas pela massificação, o que se relaciona com seu 

interesse pela arquitetura que se manifestou, de forma mais plena, no Livro das Passagens. Para 

Eco, há uma dialética entre kitsch e vanguarda, como explica Kirchof:

...na medida em que o kitsch toma as obras de vanguarda mais “compreensíveis” para um 
público não atento ou não preparado, efetivamente populariza a arte, tomando-a um “objeto 
de consumo”. O “efeito colateral” desse processo é, de um lado, um grande 
empobrecimento da polissemia original da arte, e de outro, a transformação da obra em 
“fetiche”: a mensagem é consumida tendo sobreposta uma decodificação precedente, 
enrijecida em fórmula. Esse é o caso da Gioconda, por exemplo, que praticamente perdeu 
todo seu poder de causar qualquer surpresa interpretativa, pois é usada exaustivamente pela 
publicidade como um significante convencional: o Mistério, a Ambiguidade, a Graça 
Inefável ou o Etemo Feminino. Por outro lado, no entanto, na medida em que “desgasta” a 
arte, o kitsch a obriga a se renovar para, futuramente, sofrer novo desgaste, renovando-se 
outra vez, assim, sucessivamente. A vanguarda praticamente vive dessa dialética. Contudo, 
nesse processo, “não só a vanguarda surge como reação à difusão do Kitsch, mas o Kitsch 
renova-se e prospera justamente tirando um contínuo proveito das descobertas da 
vanguarda”.
(Kirchof, 2003, p. 162, grifos meus)

Destaco o comentário sobre o jogo de desgaste e renovação, que nos lembra o 

funcionamento da linguagem na modernidade, segundo os poetas. Nesse vai e vem entre novidade e 

familiaridade, na velocidade típica do mundo fáustico, e na relação conturbada entre arte e 

consumo, que já exemplificamos antes com o caso da publicidade do sabonete Pears, estamos 

definitivamente num terreno conhecido. Por conta dessa redundância temática, não pretendo 

explorar mais o tema do kitsch, porém, atendo-me apenas ao seu possível papel para a 

desestabilização da sinceridade como um conceito a ser levado a sério pelos pensadores e artistas do

XIX. Como comenta Trilling, a sinceridade tem não só uma data de nascimento no mundo moderno,



como também uma data de morte: a palavra é dita hoje com “desconforto ou ironia”, o seu uso 

como intensificador tem o efeito oposto de negar o seu sentido literal (“eu sinceramente acredito”, 

segundo Trilling, tem menos peso do que só “eu acredito”) e o adjetivo “sincero” quando aplicado a 

obras de literatura é o mesmo que dizer, não sem condescendência, que, ainda que a obra seja 

desprovida de admiração estética ou literária, ela foi concebida “na inocência do coração” ( ibid., p. 

6). Lerner, ao descrever a poesia de McGonagall, utiliza a expressão painfully earnest, (Lerner, 

2016, p. 37) associando a inaptidão do poeta em tentar imortalizar o desastre da ponte Tay à 

sinceridade dos seus sentimentos (o que amplia a dimensão cômica do fracasso impressionante que 

é “The Tay Bridge Disaster”).

Essa obsolescência da sinceridade não é nenhuma novidade dos últimos anos, mas é 

observável pelo menos desde Oscar Wilde, como diz Trilling:

Wilde, of course, teases the idea of sincerity as one of the cherished attributes of Philistine 
respectability. Yet something more than a social polemic is being waged when he says, for 
example, that ‘all bad poetry springs from genuine feeling’. He does not mean merely that 
most genuine feeling is dull feeling, nor even that genuine feeling needs the mediation of 
artifice if it is to be made into good poetry. He means that the direct conscious 
confrontation of experience and the direct public expression of it do not necessarily yield 
the truth and indeed that they are likely to pervert it. ‘Man is least himself’, Wilde said, 
‘when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth.’
(Trilling, 1971, p. 119)

A ideia de que é preciso uma máscara para fazer as pessoas revelarem a verdade aponta para 

uma maior sofisticação na relação entre o indivíduo moderno (sobretudo o artista) e a verdade sobre 

o mundo e sobre si mesmo, que não deixa de ser uma preocupação. Dickinson diria, em verso, “Tell 

all the truth but tell it slant”, Pessoa tem os famosos versos em “Autopsicografia” sobre o poeta ser 

um fingidor, e assim por diante. Ao mesmo tempo, também Nietzsche e Joseph Conrad, ambos 

comentados por Trilling e Golomb, que leva adiante a discussão sobre sinceridade retomada por 

Trilling, viriam a explorar a questão das máscaras: “Sobre essa percepção existencialista, a 

tendência é mascarar o próprio ‘eu’ [self genuíno com máscaras {personae) diferentes e exercer 

diversos papéis e personalidades até a máscara e o ‘eu’ se tornarem inseparáveis”, diz Golomb, 

trazendo mais uma vez à tona a “metáfora histriónica”. O autor continua: “daí que os filósofos da 

autenticidade usem meios indiretos de testar a autenticidade—em particular, as descrições literárias 

de situações extremas” (Golomb, 1995, p. 18). Nesse período, portanto, já se nota como a 

sinceridade começava a ceder seu espaço ao conceito de autenticidade, que terá mais de nossa 

atenção neste momento de encerramento do capítulo.

Não é por acaso que tanto Trilling quanto Veyne mencionam Rousseau. As suas Confissões 

exibiam, para Trilling, tanto as características da sinceridade inglesa quanto da francesa, i.e. a 

dedicação (“single-minded commitment to whatever dutiful enterprise he may have in hand”) e



tendência à verdade, que seriam típicas dos ingleses, bem como a consciência de suas próprias 

características pessoais, inclusive as mais baixas, e a franqueza em revelá-las, que seria tipicamente 

francesa (Trilling, 1971, p. 51). Ainda que sinceridade e autenticidade sejam conceitos distintos, 

cuja diferença exploraremos agora, este já se vê sugerido igualmente na obra de Rousseau. Diz 

Trilling, em Rousseau, é a sociedade (outro conceito que surge no período) que destrói a 

autenticidade do indivíduo, sendo a insinceridade, portanto, da qual o autor busca se despir em suas 

Confissões, nada mais que uma consequência dessa perda original. Rousseau, no entanto, nunca 

chega a tratar do conceito de forma mais substancial: “Nowadays our sense of what authenticity 

means involves a degree of rough concreteness or of extremity which Rousseau, with his abiding 

commitment to an ideal of patrician civility, does not give us but which Wordsworth pre-eminently 

does” (Trilling, 1971, p. 93). De fato, se pudermos dar razão a Golomb, que continua a partir de 

onde Trilling para, esse tipo de discussão está muito além do que Rousseau poderia oferecer via um 

discurso que não fosse atravessado pelo literário (Golomb, 1995, p. 17), haja vista que o autêntico 

só pode ser definido de forma negativa, motivo pelo qual a ironia é, para Golomb, o melhor modo 

de abordar o assunto (ibid., pp. 19-22). Essa atração pela ironia, como é de se esperar, entra em 

conflito com qualquer éthos ou estética da sinceridade.

Mas, afinal, o que é o autêntico e como se relaciona com a sinceridade? A etimologia da 

palavra é violenta: “autêntico” vem do latim authenticus, importado do grego authentikós 

(aòbsvTiKÓç), que carrega um sentido ligado a autoridade. A raiz da palavra, porém, authéntês 

(aòGsvrqç), se refere não apenas a alguém dotado de poder, mas a alguém que comete atos de 

violência com as próprias mãos, inclusive autoviolência. Trilling associa essa etimologia 

poeticamente, por mais que esquecida em seu uso cotidiano, à violência inerente ao ato do 

indivíduo recobrar e impor sua própria vontade numa sociedade treinada para a obediência (Trilling, 

1971, p. 131-2), o que poderíamos associar ainda à violência simbólica das transgressões literárias 

de que tratamos na seção anterior. Golomb, que nos capítulos de abertura de seu livro, explora 

exemplos literários de atos de violência (no episódio bíblico de Abraão e e m d  Estrangeiro, de 

Camus) argumenta que a autoridade da autenticidade é um tipo de autoridade sobre si mesmo, “o 

domínio daquele que cria livremente o páthos da autenticidade e se esforça para exprimi-lo e vivê- 

lo no cotidiano” (Golomb, 1995, p. 11). Isso, no entanto, ainda não nos explica muita coisa. Taylor é 

um pouco mais claro: “Authenticity is itself an idea of freedom; it involves my finding the design of 

my life myself, against the demands of externai conformity” (Taylor, 1991, pp. 67-8). Mas o 

problema, é evidente, é como se faz isso.

A dificuldade de definição não é, porém, meramente resultado de um fracasso em se obter 

clareza, mas consequência da natureza da autenticidade. E possível um indivíduo receber uma lista



de diretrizes que ensinem como ser sincero, segui-las e se tornar de fato sincero, mas se o mesmo 

fosse feito para se tornar autêntico, o próprio gesto de seguir uma lista para se tornar autêntico seria 

inautêntico -  e tanto mais seria a tentativa de convencer alguém a ser autêntico, pois, como diz 

Golomb, “qualquer tentativa de alcançar a esfera do subjetivo via linguagem objetiva e 

argumentativa está destinada ao fracasso” (Golomb, 1995, p. 45). Ao mesmo tempo, o conceito está 

tão profundamente arraigado na estética do século XX que, ainda assim, é facilmente transmissível. 

Para resumir, poderíamos dizer que a autenticidade está ligada a um tipo de força vital criativa do 

indivíduo, em que o ser existe com intensidade e resiste às tentativas do mundo ao seu redor, 

sobretudo o mundo social, de moldá-lo. Essa resistência, no entanto, não é apenas passiva, reativa, e 

sim parte de um trabalho ativo de autocriação: o indivíduo autêntico está numa atividade constante 

de criar quem ele é. Falamos em termos de força vital, porque, para os filósofos da autenticidade e 

os autores de ficção que Trilling e Golomb tratam como exemplos de exploração do conceito, esse 

não é um processo tranquilo, mas um ágon, o oposto disso sendo a passividade fácil, com 

frequência tratada em termos de um tipo de morte em -vida (Trilling, 1971, p. 132; Golomb, 1995, p. 

124). Essa presença do elemento criativo, por sua vez, também é responsável por aproximar a 

autenticidade da arte, sobretudo pela exploração da originalidade.

No mais, uma outra distinção entre sinceridade e autenticidade é que a sinceridade se toma, 

mais do que tudo, um valor moral. Nós podemos exigir (e com frequência exigimos) que as pessoas 

sejam sinceras, o tempo todo procuramos analisar as palavras e os gestos alheios para traçar um 

mapa das motivações interiores dos outros, procurando coerência entre sentimento (ainda que um 

sentimento atribuído), discurso e ações, condenando-os quando essa coerência não é encontrada. A 

autenticidade, por outro lado, segue uma lógica diferente, sendo um caminho individual e que só é 

seguido por livre e espontânea vontade (inclusive porque a opção de entregar-se à inautenticidade é 

o modo padrão, automático, e o caminho da autenticidade, um desvio desse processo). No mais, a 

autenticidade rejeita a moralidade: ela aceita o imoral e até mesmo o violento, como comenta Taylor 

(1991, p. 65), apontando como, para certos autores, tudo vale na luta contra a “ética de ordem 

burguesa” -  e ele cita os exemplos de Marinetti e os futuristas, Artaud e seu Teatro da Crueldade, e 

Georges Bataille. Qualquer código de comportamento externo, inclusive moral, é hostil à 

autenticidade:

The terms ‘sincerity’ and ‘honesty’ are applicable to an individual whose inner convictions 
and commitments are congruent with that individual’s behaviour. As such, they differ from 
‘authenticity’, which cannot be said to apply to any such correspondence, since 
correspondence presumes a static subject, while authenticity requires an incessant 
movement of becoming, self-transcendence and self-creation. (...) Authenticity and 
sincerity are thus fundamentally opposed and should not be regarded as equivalent or 
synonymous. Trilling maintains that authenticity is ‘a more strenuous moral experience



than “sincerity”, a more exigent conception of the self and of what being true to it consists 
in, a wider reference to the universe and man’s place in it, and a less acceptant and genial 
view of the social circumstances of life’. The distinction, however, is not merely a 
quantitative one. As Trilling notes, ‘much that culture traditionally condemned and sought 
to exclude is accorded a considerable moral authority by reason of the authenticity claimed 
for it, e.g., disorder, violence, unreason’. But authenticity is not a ‘moral authority’, for it is 
contrary to the nature of authenticity to tell others what to do. Though the term is indeed 
derived from auctoritas, the authority in question is self-directed—it is the mastery of one 
who freely creates the pathos of authenticity and strives to express and live it in the 
everyday.
(Golomb, 1995, pp. 9-10)

Para Trilling, Wordsworth, em diversos outros pontos de sua obra um poeta da sinceridade, 

atinge o autêntico em momentos como no poema “Michael: a pastoral poem”. Seu protagonista 

epônimo é um pastor de idade avançada, como Abraão, que perde seu filho Luke para a “ignomínia” 

e “vergonha” da “cidade dissoluta” (vv. 444-9). Michael, porém, continua construindo o redil das 

ovelhas que ambos haviam começado juntos, na medida em que seu luto permite: “‘Tis not 

forgotten yet / The pity which was then in every heart / For the old Man—and ‘tis believed by all / 

That many and many a day he thither went, / And never lifted up a single stone.” (Wordsworth, 

2001, p. 426, vv. 464-8). Nesse climax do poema, diz Trilling, é absurdo, indecente até, falar em 

sinceridade ou insinceridade:

Indeed, the impossibility of our raising such a question is of the essence of our experience 
of the poem. Michael says nothing; he expresses nothing. It is not the case with him as it is 
with Hamlet that he has ‘that within which passeth show’. There is no within and without: 
he and his grief are one. We may not, then, speak of sincerity. But our sense of Michael’s 
being, of—so to speak—his being “in” grief, comes to us as a surprise, as if it were 
exceptional in its actuality, and valuable. And we are impelled to use some word which 
denotes the nature of this being and which accounts for the high value we put upon it. The 
word we employ for this purpose is ‘authenticity’.
(Trilling, 1971, p. 93)

Michael é uno com seu luto. Ele existe aqui, portanto, num estado de intensidade do ser que 

vai além das preocupações mesquinhas do cotidiano, uma intensidade que quebra a capacidade de 

expressão. Wordsworth evita nos falar sobre seu estado de sentimento e, em vez disso, nos 

demonstra sua condição, de forma singela, descrevendo sua devastação emocional pela inação: 

“And never lifted up a single stone” . Talvez fosse adequada uma comparação com o momento 

catártico do gênero trágico. Nessa revelação do autêntico, note-se o que Golomb comenta quando 

diz que a literatura é o espaço ideal para isso, evocando nos leitores o páthos da autenticidade e 

provocando-os a criarem por si próprios o seu eu genuíno (Golomb, 1995, p. 11).

Para Golomb, o primeiro pensador no mundo ocidental a refletir sobre o problema da 

autenticidade foi Kierkegaard, que expressa no seu diário, no dia Io de agosto de 1835, aos 22 anos, 

o desejo de encontrar uma verdade que fosse real para ele próprio, a ideia pela qual ele pudesse

“viver e morrer”. Como analisa o autor, outros pensadores importantes da modernidade vieram



depois dele a examinar esse mesmo tema: Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus. Porque não é 

possível darmos a devida atenção a todos eles neste espaço limitado, em nosso recorte aqui, que 

privilegia sobretudo o século XIX e o começo do século XX, dentre esses nomes voltaremos nossa 

atenção apenas a Kierkegaard e Nietzsche.

Kierkegaard oferece um problema hermenêutico logo de partida, porque sua obra é marcada 

pelo uso da ironia e, num gesto comparável ao de Fernando Pessoa, seria possível dizer que 

publicou seus livros com “heterônimos”. Golomb fala em pseudônimos, mas, como ele diz, são 

pseudônimos usados com a pretensão não de obscurecer sua autoria, que já era “de conhecimento 

comum na pequena cidade de Copenhague” e devidamente registrada com os censores do governo, 

mas de formar divisões internamente coerentes dentro de sua obra, dentro da parte que se chama de 

os “livros estéticos”. Não é a voz dele, mas a desses autores fictícios (como Johannes de silentio, 

por exemplo, que assina Temor e Tremor), que encontramos nesses livros (Golomb, 1995, p. 46).

Para o problema da autenticidade, o livro mais importante de Kierkegaard é Ou isso, ou 

aquilo (Enten -  Eller), publicado em 1843. Seu principal conceito, que dá título ao livro, é o da 

divisão das possibilidades da vida humana em duas esferas, ou estágios, mutuamente excludentes, 

aos quais ele opõe ainda uma terceira, que as transcende e que seria a única capaz de se alinhar ao 

caminho da autenticidade verdadeira. Essas duas esferas incompatíveis são a vida ética e a estética. 

Sobre a vida estética, resume Golomb:

In the first volume of Either/Or Kierkegaard uses the term ‘aesthetic’ in its most 
comprehensive sense, derived from the Greek aisthesis, which literally means sense- 
perception and observation. This sphere is that of sensual immediacy and passive 
absorption in external circumstances, where immediate pleasure is sought by employing 
one’s natural endowments and given conditions. The aesthete avoids decision either 
through immersion in sensuous inclination or through endless and fruitless reflection. He is 
striving not to form his own self, but only to create the right circumstances for intensifying 
his pleasure from external objects. In this sense he is actually not choosing his self, but 
rather using with sophistication the aesthetic element by which ‘he is immediately what he 
is’: pure natural facticity. In this sphere, therefore, there is no trace of self-creation, and the 
already-given raw material of one’s senses and inclinations plays the major, or the only, 
role. From this point of view, the ‘Judge’ who is supposedly the author of the second 
volume of Either/Or, presenting the ‘ethical sphere’, is right in accusing the aesthete of 
living negatively by refusing to choose at all, of remaining essentially passive in his 
aesthetic pursuits. Since the aesthetic sphere is characterized by the absence of genuine 
choice—choice that fundamentally changes and forms one’s self—freedom is not exercised 
at all and there is no place for authenticity.
(ibid., p. 51)

“Estética” aqui, portanto, é definida de forma mais etimológica, ligada aos sentidos. Nesse 

modo de vida, as paixões do indivíduo, na terminologia de Kierkegaard, se diluem no objeto 

estético, em vez de servirem para motivá-lo a criar a si mesmo. E relevante como essa concepção do 

esteta, ainda em 1843, já previa muito de modo de vida decadentista, melhor exemplificado por

obras como O Retrato de Dorian Gray, antecipando inclusive temas como o horror ao tédio que



permeia As Flores do Mal ou As Avessas. O esteta mergulha em prazeres sensoriais e absorção 

passiva ou em reflexões paralisantes que não dão margem para agir, porque não há espaço no modo 

de vida estético para a paixão, o tipo de intensidade emocional que só pode ser suscitado pela 

relação com Deus, o infinito e o inefável -  sendo Abraão, o “cavaleiro da fé”, o modelo prototípico 

do homem de paixão. Na ausência disso, o destino do esteta é o tédio que ressurge com a repetição 

incessante dos mesmos estímulos. Kierkegaard oferece um antídoto ao tédio no ensaio intitulado “O 

método da rotação”, inspirado na técnica agrícola de rotação de culturas que prescreve a troca a 

cada plantio do que está sendo plantado, a fim de diminuir a exaustão do solo. Esse antídoto, no 

entanto, é uma das demonstrações da ironia do filósofo e reduz a vida estética ao absurdo:

This essay is one of the best examples of his irony. The aesthetic mode is reduced to 
absurdity by his advice to escape the imminent boredom by constant and ‘prudent’ changes 
and artificial intensification of aesthetic stimuli. Kierkegaard suggests several principles for 
the aesthete ‘to find diversion’ and as a way of avoiding commitment: develop the art of 
forgetting, Nil admirari, ‘keep the enjoyment under control’, ‘never enter into the relation 
of marriage’, hold ‘fast’ to life of sheer ‘arbitrariness’, and so forth.
(ibid.., p. 52)

Tal modo de vida acaba sendo insustentável, portanto, e conduziria apenas à melancolia e ao 

desespero. Seu oposto, a vida ética, ainda que siga por vias distintas, também leva a esse mesmo 

destino. Na medida em que a ética, como Kierkegaard a compreende, exige uma conformidade que 

despersonaliza o “eu”, a sua expressão espontânea e apaixonada também acaba comprometida 

(ibid., p. 53). Não há espaço para a criação de si mesmo, porque os valores e aspirações seguem por 

caminhos já bem estabelecidos por outrem. Além do mais, como essa conformidade se dá em 

termos de adesão a objetivos idealizados (abstratos, formais e universais) que nunca podem ser 

cumpridos, ela resulta em sentimentos de culpa pela incapacidade de dar conta do que se é exigido, 

ao mesmo tempo em que o sentimento de dever eclipsa o amor e a paixão.

O modo ético, então, é só em aparência superior ao estético. A ética em si não se sustenta 

“sem a paixão da fé”, e essa paixão também não pode ser encontrada em objetos estéticos finitos. E 

preciso buscar um terceiro modo, o religioso, para se seguir o caminho da autenticidade verdadeira. 

Para uma perspectiva secular contemporânea, essa conclusão pode parecer contraditória, -  como é 

possível ser autêntico como parte das massas obedecendo a dogmas e normas de conduta a fim de 

não ser expulso da congregação? Nesse sentido, um autor como Nietzsche, de quem trataremos na 

sequência, nos parece mais moderno. No entanto, não é a adoção às formas tradicionais do 

cristianismo como religião organizada que Kierkegaard tem em mente. Pelo contrário, como aponta 

Golomb, seus exemplos de “cavaleiros da fé”, Abraão e Jesus, foram, com efeito, (fundadores de 

religiões, figuras que precisaram “criar Deus”. Golomb se pergunta o porquê de ser apenas o “Deus



Absoluto” o único objeto capaz de preencher nossos corações com a paixão necessária para o

compromisso da autenticidade. A resposta a que ele chega é a seguinte:

One possible answer to this question, which will perhaps be regarded as scandalous by 
believers in any version of a transcendent God, is that this kind of faith is an expression of 
the ultimate paradox and requires man’s most sustained creativity. To create God requires 
the utmost passion possible of man. I do not refer here to an actual creation but to the 
intentional constitution of the relation to an object which by this very relation becomes the 
Absolute. In his story of Abraham, Kierkegaard implies that the existential experience, 
which makes the ‘knight of faith’ affirm the command subjectively and regard it as coming 
from God, grants this God the status of being an absolute entity for Abraham. In order for 
the Absolute to become an Absolute for me and to demand of me ‘an absolute duty’, this 
Absolute is completely dependent upon my subjective interpretation ofhim  as the Absolute. 
Here we reach the climax of the paradox: despite Abraham’s awareness that the Absolute is 
dependent upon his decision to make him so, a fact that may destroy the immediate relation 
towards him, Abraham acts as if this Absolute has an objective authority to be the Absolute! 
Though the Absolute depends upon one’s subjective decision, one has to accept him, as 
does Abraham, as ifhe is the objective Absolute per se. Thus God is intentionally created in 
our hearts, though we obey him as ontologically aloof, in heaven.
(ibid., p. 63)

Eis, portanto, a Grande Obra das capacidades criativas do ser humano, o que viemos 

glosando desde a seção anterior, em que estabelecemos o caráter “mágico” da originalidade: a 

criação de Deus, o que significa, melhor dizendo talvez, a criação de uma relação com Deus. E uma 

relação diferente da obediência calcada pela lei, pela adesão a um código de normas preestabelecido 

e posto em prática por outras pessoas em relação a um objeto já bem definido, que é geralmente o 

que se tem em mente quando se fala de Deus -  o que se assemelha mais ao modo de vida ético, em 

todo caso. E preciso que esse objeto infinito, ainda num estágio não plenamente concebido, 

preencha o indivíduo com paixão, e essa paixão o motive à ação (Abraão não é Hamlet, e o mundo 

hamletiano da reflexão inativa é o da esfera estética), o motive a criá-lo, o que transforma o 

indivíduo no processo. Esses termos nos fazem pensar numa série de outros pensadores religiosos 

heterodoxos do século XX, como Simone Weil e seu conceito de ateísmo purificador, ou o Eu e Tu 

(Ich e Du) de Martin Buber, não por acaso um kierkegaardiano.

Para Buber, há duas formas de se lidar com o mundo, incorporadas nos pronomes, em 

alemão, da segunda pessoa do singular (Du, “Tu”) e da terceira pessoa do singular, de gênero neutro 

(Es, “Isso”), que ele chama de “palavras primárias”, capazes de moldar o mundo ao serem ditas. 

Quando o Eu (Ich) diz Es, ele está apenas tendo a experiência do mundo objetivado, a atitude que, 

podemos observar, é típica da modernidade centrada no consumo das coisas; uma relação231 de fato 

só é estabelecida quando tratamos as “coisas” (entre aspas, porque nessa relação elas deixam de ser 

coisas) por Du. Diz o autor:

231 Neste sentido, o que viemos descrevendo desde o começo em termos de Experiência poética (com maiúscula) 
talvez devesse ser repensada em termos buberianos como, na verdade, uma relação poética.



The life of human beings is not passed in the sphere of transitive verbs alone. It does not 
exist in virtue of activities alone which have some thing for their object.

I perceive something. I am sensible of something. I imagine something. I will 
something. I feel something. I think something. The life of human beings does not consist 
of all this and the like alone.

This and the like together establish the realm of It.
But the realm of Thou has a different basis.
When Thou is spoken, the speaker has no thing for his object. For where there is a 

thing there is another thing. Every It is bounded by others; It exists only through being 
bounded by others. But when Thou is spoken, there is no thing. Thou has no bounds.

It is said that man experiences his world. What does that mean? (...)
The man who experiences has no part in the world. For it is “in him” and not 

between him and the world that the experience arises.
The world has no part in the experience. It permits itself to be experienced, but has

no concern in the matter. For it does nothing to the experience, and the experience does
nothing to it.

As experience, the world belongs to the primary word I-It.
The primary word I-Thou establishes the world of relation 

(Buber, pp. 4-6)

O Es (It) cria coisas e tem limites, formados por outras coisas, enquanto o Du (Thou) é 

ilimitado. Quando trato alguém por Du, eu reconheço o sujeito (infinito) que se apresenta diante de 

mim e não apenas uma soma de características a serem vivenciadas, como os detalhes do seu corpo 

ou a sua voz. Mas a questão é mais complexa ainda, porque não existe Du nem Es sem um sujeito 

Ich pressuposto, e assim se formam as duplas Ich-Du e Ich-Es. Só que o Ich da experiência (Ich- 

Es) e o Ich da relação (lch-Du) não são a mesma coisa: a experiência objetificante objetifica o 

próprio sujeito, e é apenas pelo Du que o ser humano se torna um Ich (ibid., p. 28).

Toda a arte também, para Buber, deriva da palavra primária, o Du que precisa ser dito com 

toda a completude do ser -  a obra, porque não existe ainda, não permite que o Eu relaxe e habite o

mundo do Es, ela urge a sua criação. E, por mais que o resultado, a obra de arte, seja um Es, uma

coisa entre outras coisas, por vezes ela é capaz de encarar o “contemplador receptivo em sua forma 

incorporada plena” (ibid., p. 10), o que quer dizer, como um Du. Qualquer semelhança com as 

noções de Kierkegaard, tais como glosadas por Golomb, certamente não é acidental: o eterno Du, 

aquele que jamais virá a se tornar um Es, como costuma acontecer quando as relações 

inevitavelmente terminam, é Deus, que se faz presente em todas as instâncias de relações.

As ideias de Buber, portanto, por mais que muito posteriores à obra de Kierkegaard, nos são 

úteis aqui para entendermos a relação entre a autenticidade do “eu” e os seus dotes criativos que 

podem culminar na criação de (uma relação com) Deus. Daí que, para Golomb, haja um grau de 

originalidade envolvido no processo de buscar a autenticidade:

We should remember that both Abraham and Jesus were founders and originators of 
specific faiths, and since originality is part of the meaning of authenticity, both may 
legitimately be regarded, as indeed they are, as authentic ‘knights of faith’. Whereas the 
most passionate lover is only forming passion in his inwardness and directing it to an 
already existing individual, the ‘knight of faith’ creates first the object of his faith and then



the passion involved in the faithful commitment to this object. Thus the intimate correlation 
between the ‘how’ of faith and its ‘what’ is entirely of his making. Therefore it is only this 
formative relation that can create the self’s authenticity. To create one’s own self, one must 
first overcome one’s sensual nature (aesthetics), then universal reason; only then can one 
become what one intrinsically is: the sole creator of one’s self and God. For this the utmost 
passion, commitment and self-overcoming are needed.
(Golomb, 1995, p. 63)

E há mais um outro elo entre a criatividade e a autenticidade na medida em que, porque a 

autenticidade real não pode ser cobrada, nem mesmo ensinada ou imposta sobre as pessoas, as 

formas filosóficas mais cristalizadas, como o ensaio ou o tratado, são inadequadas. Há limites para a 

persuasão racional, sobretudo quando se trata de sair da esfera da reflexão para a da ação 

(lembremos do exemplo dos céticos da anedota de Hume). Como diz Golomb, remetendo ao 

provérbio tradicional, por mais que seja possível conduzir o cavalo à água, não é possível fazê-lo 

beber -  porém, o que o filósofo pode fazer é instigar nele uma sede que o levará a buscar a água por 

si mesmo. Nisso, o uso de recursos estéticos, como o dos heterônimos e da ironia, serve não para 

promover um estilo de vida estético, mas para levar o leitor a procurar essa paixão inefável que o 

torne capaz de criar seu objeto infinito e a s i  mesmo.

Essa capacidade criativa (entendida como originalidade) é igualmente louvada por 

Nietzsche, outro autor que, como Kierkegaard, também se valeu de formas literárias como o 

aforismo, a poesia e a narrativa para tratar do assunto.

Como Golomb lembra (ibid., p. 68), o filósofo nunca utilizou nenhum equivalente alemão à

palavra “autenticidade” em seus escritos, mas é possível identificar um uso sistemático dos termos

Warheit e Warhaftigkeit (“verdade” e “veracidade”) com um sentido próximo ao eigentlich

heideggeriano, que costuma ser traduzido na literatura existencialista posterior como “autêntico”.

Essa “veracidade”, diz o comentador, só pode ser atingida se aceitarmos a vida (ou destino, sendo o

amor fati um dos temas recorrentes da obra nietzschiana) em toda sua crueza e “imanência”, i.e.

rejeitando qualquer ideia de que este mundo aponte para outro mundo mais “valioso” ou mais

“verdadeiro”. Como vimos com o nosso exemplo da Genealogia, a questão do sofrimento ocupa um

lugar central dentre as preocupações recorrentes do pensamento nietzschiano -  desde o seu começo,

inclusive, se lembrarmos como Nietzsche, na Origem da Tragédia, enxerga o gênero trágico como

uma transfiguração do sofrimento de Dioniso, como diz Deleuze (1983, p. 12), “os sofrimentos da

individuação absorvidos na alegria do ser original”. Para esse sofrimento, no entanto, que seria

inerente ao ágon das forças da vida, Nietzsche encontra o seu modelo não em Cristo na cruz, mas

em Dioniso232, porque o sofrimento cristão é compreendido como transcendental: o que consola o

232 Deleuze, sobre a diferença entre os martírios: “Their martyrdom seems the same, but the interpretation, the 
evaluation of it are different: on one side, a testimony against life, a vengeance that consists in denying life; on the 
other, the affirmation of life, the affirmation of becoming and multiplicity that extends even in the very laceration 
and scattered limbs of Dionysus. Dance, lightness, laughter are the properties of Dionysus” (Deleuze, 2001, p. 85).



cristão em seu sofrimento é a promessa de que não sofrerá mais no Outro Mundo. Essa crença, que, 

para Nietzsche, cheira aos piores dos crimes humanos, o “ressentimento” e a “má consciência”, só 

pode levar ao niilismo, à “depreciação da vida, à negação do mundo” (ibid., p. 147) e abandoná-la é 

um sinal de maturidade espiritual.

A imagem que aparece em Zaratustra é a das metamorfoses do espírito que, começando 

como um camelo, torna-se um leão e, por fim, uma criança (Nietzsche, 2005). Golomb interpreta 

essa imagem como a luta para superar a pressão imposta sobre o indivíduo por seu condicionamento 

externo, representada a princípio no camelo, essa besta de carga. O leão deve liberar-se do camelo 

para, então, no estágio de criança, adotar e assimilar conscientemente as normas morais (Golomb, 

1995, p. 72). Deleuze também comenta essa transformação em termos semelhantes, mas com uma 

ênfase na criação desses novos valores:

The camel is the animal who carries: he carries the weight of established values, the burdes 
of education, morality and culture. He carries them into the desert, where he turns into a 
lion; the lion destroys statues, tramples burdens, and leads the critique of all established 
values. Finally, the lion must become child, that is, he who represents play and a new 
beginning -  creator of new values and new principles of evaluation.
(Deleuze, 2001, p. 53, tradução de Anne Boyman)

Mas Deleuze vai além e identifica essas metamorfoses como estágios do pensamento do 

próprio Nietzsche: quando ele começa a se libertar da influência schopenhaueriana em Humano, 

demasiado humano (1878) e suas continuações, até partes de A Gaia Ciência (1882), Nietzsche se 

toma um leão, envolvido num projeto de “crítica total”, mas em Zaratustra (1883) algo estranho 

acontece, “uma exaltação, uma superabundância”, que prefigura sua etapa final da metamorfose em 

criança, com sua transmutação de valores da Negação para a Afirmação (ibid., p. 60). A afirmação 

da vida é uma das preocupações da fase madura da obra de Nietzsche, que se opõe à ideia da 

chamada vida reativa, da negação. A ação é a prova da vitalidade, da saúde do Wille zur Macht, a 

palavra que costuma ser traduzida como “vontade de poder” ou “vontade de potência”. Para 

colocarmos em termos muito resumidos, forças ativas criam e transformam, enquanto as forças 

reativas se ressentem, julgam e procuram desfazer, sufocar e envenenar o que é criado -  a raiz de 

todo niilismo que Nietzsche observava na história da cultura ocidental desde Sócrates (Deleuze, 

1983, pp. 42-5). Daí que, como Golomb glosa, esse “poder negativo” esteja ligado à 

inautenticidade, sintomática de um “eu” fraco, ao qual falta poder e que ele desesperadamente 

procura obter para si:

Clearly, no positive power is exhibited in the satisfaction derived from abusing and 
dominating one’s fellow-beings. The negative power of one with a feeble sense of selfhood 
expresses itself not spontaneously but derivatively. It is fundamentally deficient, and 
hopelessly strives to encourage and fortify itself by means of abuse, cruelty and the ‘drive 
to distinction’ (ibid., sec. 30). By contrast, one who possesses genuinely positive power, the



really authentic self, needs neither the approbation of his surroundings nor the medals and 
titles that allegedly attest this power; nor does such a self require the various pleasures 
stemming from abusive domination in order to intensify the ‘feeling of power’—for it is 
already intrinsically a part of him. This is the man who ‘becomes what he is’ without 
deviously manipulating his surroundings or deriving his sense of potency and selfhood 
from transcendental ideologies or political banners.
(Golomb, 1995, pp. 76).

A vontade de poder, portanto, ao contrário do sentido que o senso comum deriva da palavra, 

não significa uma vontade de ascender ao poder e utilizá-lo para tiranizar aqueles que estão abaixo, 

mas uma relação de forças, como explica Deleuze. O vilão, o tirano, o aristocrata e o burocrata que 

abusa de sua posição, que se valem da negação, não são fortes e poderosos. Mesmo que a vontade 

de poder possa ter a ver com a subjugação dos outros, isso é mais uma consequência do que um 

objetivo -  por exemplo, na relação entre poetas, como compreendida por Bloom, o poeta forte 

subjuga, mesmo que isso não seja seu objetivo ao escrever, os poetas posteriores, em consequência

de seu poder criativo. Recorrer à violência covarde, à censura, ao aprisionamento, à tortura são

comportamentos típicos da reatividade que procura sufocar o indivíduo por não conseguir lidar com 

sua vontade de poder, portanto -  o que é mais um ponto curioso de aproximação entre Nietzsche e 

Shelley, porque a figura de Júpiter em seu Prometeu que tortura o titã padroeiro da criatividade 

humana, é ele mesmo uma imagem da mais pura negação (Webb in Reiman & Fraistat, 2007, p. 

698). Elucidando a questão da vontade de poder, Deleuze afirma o seguinte:

Whatever the complexity of a phenomenon, we can distinguish primary forces, of conquest 
and subjugation, from reactive, secondary forces, of adaptation and regulation. The 
distinction is not only quantitative but also qualitative and typological, for it is in the nature 
of forces to be in relation to other forces and it is in this relation that they acquire their 
essence or quality. The relation of force to force is called “will.” That is why we must avoid 
at all costs the misinterpretations of the Nietzschean principle of the will to power. This 
principle doesn’t mean (or at least doesn’t primarily mean) that the will -wants power or 
wishes to dominate. (...) The will to power, says Nietzsche, consists not in coveting or even 
in taking but in creating and giving.
(Deleuze, 2001, pp. 72-3, grifos do autor)

De novo, notamos a ênfase dada às capacidades criativas da vontade de poder afirmativa, 

que é a chave para a vida autêntica. Golomb utiliza termos semelhantes quando afirma que “he 

[Nietzsche] does not posit power against morality, but proposes an active morality of positive power 

that expresses courageous creativity” (Golomb, 1995, p. 76). Uma associação com as artes se sugere 

naturalmente, haja vista que o novo imperativo da originalidade, de que falamos na seção anterior, 

levou a uma nova compreensão do artístico, não mais como imitação, mas como criação, o que se 

dá, para Taylor, nos seguintes termos: “If we become ourselves by expressing what we’re about, and 

if what we become is by hypothesis original, not based on the pre-existing, then what we express is

not an imitation of the pre-existing either, but a new creation” (Taylor, 1991, p. 62).



E evidente, no entanto, que chegar a essas forças ativas não é um caminho fácil. Em 

oposição ao corpo, que é ativo, a própria consciência é reativa, na medida em que ela apenas 

“expressa a relação de forças reativas às forças ativas que a dominam” (Deleuze, 1983, p. 41). As 

forças reativas triunfaram: se num primeiro momento do niilismo a vida era depreciada em prol de 

valores superiores, -  a Bondade, a Verdade, a Justiça, Deus -  a partir disso desenvolveu-se um 

segundo momento niilista (já contido nesse primeiro, mas desdobrado desde então) que resulta na 

depreciação desses valores também: se antes a essência se opunha à aparência, a essência passa a 

ser negada e apenas a aparência permanece, um mundo sem valores, sem sentido e sem propósito. E 

foi a cumplicidade desse niilismo, dessa “vontade de nada”, com as forças reativas que permitiu que 

elas triunfassem (ibid., p. 148)233. Assim sendo, é de se esperar que essa tendência à reatividade seja 

um obstáculo para a criação do “eu” autêntico. Nós somos, de saída, sobrecarregados com dogmas e 

deficiências psicológicas, como a covardia, que herdamos culturalmente (pensemos no conceito de 

“culpa cristã”, por exemplo, tão profundamente internalizado que continua mesmo quando o 

indivíduo abandona a fé) e com as quais precisamos lidar no caminho para a autenticidade, via um 

processo de “desmascaramento”, que, em Nietzsche, se dá pelo método genealógico (Golomb, 

1995, p. 71 e ss.). Porque, no entanto, o ser humano tem uma tendência a se iludir, esse processo 

não pode ser racional. Muito pelo contrário: quando a racionalidade é aplicada à autorreflexão, ela 

surge como racionalização, naturalizando os processos históricos que culminam nos valores da 

existência inautêntica e minando a possibilidade de alternativas.

Como dissemos, Nietzsche, tal qual Kierkegaard, não nos fala da autenticidade da vida 

afirmativa em termos diretos e racionais, mas tenta instigar e provocar o leitor para se dar conta das 

forças reativas ao seu redor que o impedem de tornar-se o que ele é capaz de se tomar. E uma das 

formas que o filósofo encontra para provocar esse processo é com o conceito do Übermensch, termo 

que costuma ser traduzido pelo ambíguo “Super-homem”, mas também, talvez mais adequadamente 

“Sobre-homem” (Overman, em inglês) ou “Além-do-humano”. O Übermensch, do qual Zaratustra é 

o profeta, não é um indivíduo (e Nietzsche é cuidadoso em não oferecer nenhum exemplo histórico 

ou descrição detalhada), nem mesmo uma categoria de indivíduos reais, -  contrariando as 

interpretações deturpadas dos nazistas, eles próprios forças reativas, que se apropriaram do 

vocabulário nietzschiano -  mas sim um limite, uma promessa, um modelo ao qual aspirar. Se o 

humano (mensch) tem essas tendências reativas, o Übermensch, acima (über) dele, será o indivíduo 

autêntico capaz de agir apenas ativamente, o tempo todo superando também a si próprio no

233 O mesmo processo, como vimos no capítulo anterior, aconteceu com a linguagem: em nome de um valor mais 
elevado (Deus), a linguagem comum foi depreciada em prol de línguas consideradas mais próximas do divino, 
como era o caso do hebraico. Quando o desencantamento do mundo alcançou essas línguas também, não havia mais 
lugar nenhum no qual encontrar o poder das palavras.



processo (ibid., p. 6). Esse gesto de tornar-se outra coisa, o devir, para a vida ativa e para a 

autenticidade é mais importante do que o ser. O ser não perturba o niilismo, mas o devir, que gera 

multiplicidades onde antes havia um ser unívoco, deve ser julgado e detido, suprimindo os desvios 

de volta ao que era uno (Deleuze, 2001, p. 84). Não por acaso, Taylor conclui que a forma como o 

conceito de autenticidade foi absorvido pela cultura contemporânea resultou numa retórica da 

“diferença” e d a “diversidade” (Taylor, 1991, p. 37).

A diferença de Kierkegaard, a relação de Nietzsche com a autenticidade prescinde da

presença de Deus. Ao mesmo tempo, ele não pressupõe um grau de desencantamento do mundo que

reduza o ser humano, de uma forma racionalmente determinista, ao fruto de suas condições 

biológicas e econômicas, como pretendiam os darwinistas sociais que foram os seus 

contemporâneos. Segundo Golomb, ele deposita sua fé, por assim dizer, no poder -  não racional, 

mas também não necessariamente místico -  de suas palavras, na medida em que sua obra é capaz de 

instigar o leitor:

He provokes us to challenge his view: ‘Supposing that this also is only interpretation—and 
you will be eager enough to make this objection?—well, so much the better’ (BGE, sec. 
22). His scepticism highlights the peculiar status of his philosophy: it stands or falls neither 
on its rational validity or invalidity, nor on its truth or falsehood, but only on the degree of 
its allure. It is supposed to help us to live authentically in a purposeless world which ‘may 
include infinite interpretations’ (GS, sec. 374). The truth value of his philosophy is an 
irrelevant issue in the context of this project. His enticing discussions and literary
presentations deliberately abjuring any cognitive foundation are exclusively directed
towards evoking the emotional pathos that expresses and stimulates one’s power to become 
‘what one is’.
(Golomb, 1995, p. 84)

Num mundo como o nosso, que ainda não era o mundo de Nietzsche, porém, este mundo 

tomado pela publicidade que se apropriou da originalidade para seus próprios fins, um desafio como 

esse nos soa familiar. Também o consumo procurará nos atrair, mas um autor como Nietzsche e os 

artistas da autenticidade têm a confiança de que haverá indivíduos para quem não basta a vida 

comum e inautêntica, tão reprimida pelas forças da negação que confunde conformismo com 

maturidade -  indivíduos, portanto, capazes de enxergar para além das ilusões desses apelos 

concorrentes, distinguindo o verdadeiro poder da aparência de poder, inclusive na linguagem.

Como vimos no primeiro capítulo, Nietzsche tinha uma certa forma de pensar a linguagem 

em seu começo de carreira, influenciado por Schopenhauer, mas o que ele diz não se aplica mais em

sua fase madura. Contra a filologia reativa, como tendem a ser as ciências, centrada no ouvinte,

Nietzsche viria a postular também a necessidade de se pensar a linguagem ativamente, uma 

postulação que ele põe em prática na Genealogia, como comenta Deleuze:



Language is usually judged from the standpoint of the hearer. Nietzsche dreams of another 
philology, an active philology. The secret of the word is no more on the side of the one who 
hears than the secret of the will is on the side of the one who obeys or the secret of force on 
the side of the one who reacts. Nietzsche’s active philology has only one principle: a word 
only means something insofar as the speaker -wills something by saying it; and one rule: 
treating speech as a real activity, placing oneself at the point of view of the speaker. “The 
lordly right of giving names extends so far that one should allow oneself to conceive the
origin of language itself as an expression of power on the part of rulers: they say ‘this is this
and this’, they seal every thing and event with a sound and, as it were, take possession of it” 
(GM 1 2 p. 26). Active linguistics looks to discover who it is that speaks and names. “Who 
uses a particular word, what does he apply it to first of all; himself, someone else who 
listens, something else, and with what intention? What does he will by uttering a particular 
word?” The transformation of the sense of a word means that someone else (another force 
and another will) has taken possession of it and is applying it to another thing because he 
wants something else.
(Deleuze, 1983, p. 74, tradução de Hugh Tomlinson, grifos do autor)

Essa forma de pensar a linguagem nos remete à metalinguística de Bakhtin ou mesmo à 

linguística performativa de Robinson inspirada em Bakhtin, Wittgenstein e Austin. Para além disso, 

porém, os termos nos quais Deleuze fala de Nietzsche parecem contemplar especialmente o ato da 

produção de poesia. Quando utilizamos uma palavra, há uma intenção nesse ato, mas é com o poeta 

que esse processo se toma mais complexo, haja vista que ele não utiliza as palavras com seu sentido 

normal. Ele se apropria delas, confere-lhes um sentido único e as transplanta para a cadeia de

palavras de seu universo discursivo próprio, com sua própria mitologia e valores.

Acredito que não seja necessário glosarmos mais longamente os conceitos de Kierkegaard e 

Nietzsche, porque toda a nossa análise até o momento não deixa de ser um crescendo para 

chegarmos a eles. Parece que estamos nos repetindo. Todos esses problemas foram apresentados ao 

longo das últimas cem páginas e, na verdade, se insinuam desde o primeiro capítulo. Quando 

falamos que fica a impressão de que algo é destruído pela modernidade, éjustamente o problema da 

autenticidade que se insinua, desde que observamos em Marlowe o desejo de levar às últimas 

consequências os sonhos do individualismo fomentados pela nova ordem social nascente. Quando 

falamos dos moldes prontos da sociedade industrial, o que incluem as chapas para impressão, fica 

sugerida também a possibilidade dos moldes prontos do “eu”, que precisam ser quebrados no gesto 

radical de criar você mesmo quem você é. Quando falamos dos “espectadores do teatro do mundo”, 

a expressão usada por Burton para descreverojornalismo, um paralelo relevante pode ser feito com 

a ideia da vida estética de Kierkegaard. Porque o (tel)espectador é quem consome, de forma 

passiva, a agência do indivíduo é reduzida nessa função, que é apenas mais uma das ramificações da 

função principal de consumidor, treinado a diluir temporariamente sua ansiedade em objetos finitos 

sem jamais saciar-se, para que a cadeia de produção contínua seja mantida, mantendo com isso os 

fluxos e os ritmos cada vez mais intensos da vida moderna. Ao mesmo tempo, como trabalhadores é 

esperado um tipo de subserviência e dever, mesmo que desprovido de paixão, que é típico da vida



ética, de modo que, como consumidores e produtores, nossas vidas foram tão devidamente 

compartimentalizadas que, pela lógica do pensamento da autenticidade, o que era “Ou isso, ou 

aquilo” se torna “hora disso” e “hora daquilo”, como diz Drummond em “Nosso Tempo” em sua 

descrição de um horário de almoço: “Come, braço mecânico, alimenta-te, mão de papel, é tempo de 

comida, / mais tarde será o de amor”.

O problema da autenticidade, que, para Taylor, tem a ver com as suas três formas do mal

estar da modernidade (o individualismo, a razão instrumental e a perda da liberdade) de maneira 

alguma conta com um consenso de qualquer tipo. Como resume o autor:

Of course, these are not uncontroversial. I have spoken about worries that are widespread 
and mentioned influential authors, but nothing here is agreed. Even those who share some 
form of these worries dispute vigorously how they should be formulated. And there are lots 
of people who want to dismiss them out of hand. Those who are deeply into what the critics 
call the “culture of narcissism” think of the objectors as hankering for an earlier, more 
oppressive age. Adepts of modem technological reason think the critics of the primacy of 
the instrumental are reactionary and obscurantist, scheming to deny the world the benefits 
of science. And there are proponents of mere negative freedom who believe that the value 
of political liberty is overblown, and that a society in which scientific management 
combines with maximum independence for each individual is what we ought to aim at. 
(Taylor, 1991,pp. 10-11)

No entanto, não devemos perder de vista aqui que a nossa perspectiva adotada é ada poesia 

e dos poetas, não dos adeptos do pensamento tecnocêntrico, e dentro desse recorte é compreensível 

que essa visão tenha assumido uma forma mais coesa. Nem todo poeta moderno, porém, pode ter 

sua obra pensada em moldes kierkegaardianos ou nietzschianos234 do mesmo modo como os críticos 

da linguagem que vimos no primeiro capítulo não necessariamente foram leitores da obra de 

Shelley, do jovem Nietzsche, de Mallarmé, Rimbaud ou Hofmannsthal, acontece que esses autores 

são melhor compreendidos como os primeiros a darem um tratamento ao tema e não apenas como 

influência. Essas preocupações, como aponta Taylor (ibid., pp. 25-6), vêm de antes, e a ética da 

autenticidade teria suas raízes tanto nos românticos quanto em Descartes, Locke, Rousseau e 

mesmo muito antes, em Santo Agostinho e sua ideia de introspecção como caminho para Deus235. 

Então essa preocupação se consolida nos séculos XVIII e XIX e é absorvida pela cultura da 

modernidade de forma generalizada. Para Taylor, ela por vezes chegou até mesmo a se diluir e se 

desviar numa “cultura de narcisismo”, que nasce quando o impulso de autocriação é divorciado da

234 Mallarmé, por exemplo, apesar de algumas semelhanças superficiais de sua obra com a de Nietzsche, como aponta 
Deleuze (1983, pp. 32-4), é autor de uma produção que parte do ceme do niilismo -  o que não há de ser chocante, 
dada a discussão que fizemos sobre o Nada em sua obra no primeiro capítulo. Mesmo assim, como espero que fique 
claro no começo da próxima seção, sua forma de produzir poemas, que não se reduzem à mera expressão do 
niilismo, é uma forma ativa e criativa que pode ser entendida como autêntica.

235 Nisso, somos levamos a pensar de novo na gramatologia e no papel da escrita para o desenvolvimento da 
introspecção, como vimos em Fischer e Ong.



ação no meio social, um elemento importante tanto em Kierkegaard quanto em Nietzsche (ibid., pp. 

35, 55 e ss.).

No tocante ao uso da linguagem, os paralelos também são claros. Na medida em que nossas 

interações se tomam insinceras e inautênticas, guiadas pelo utilitarismo (o dito networking), e 

somos expostos a uma infinidade de material linguístico que procura nos seduzir, seja para vender 

um produto, seja para nos convencer a adotar um dado posicionamento político, é inevitável a 

impressão de estarmos imersos numa linguagem que também é inautêntica, reativa, negativa -  “that 

makes the heart denies theyes it breathes”. Taylor concebe a formação do caráter humano de forma 

dialógica236, haja vista que a aquisição das linguagens (no plural, como ele diz, porque tem em 

mente não apenas palavras, mas outros modos de expressão) se dá socialmente, o que é necessário 

para se forjar a identidade individual (ibid., p. 32 e ss.). E isso se dá não apenas na gênese da 

identidade, mas constantemente. O que somos só pode ser definido em contraste com a forma como 

somos vistos. E de se esperar, portanto, que essas linguagens inautênticas formem identidades 

inautênticas, que tendem a permanecer assim, porque é da natureza da reatividade sufocar as 

manifestações do devir.

M asjá sabemos o que, para os poetas, é a solução contra essas linguagens...

8. O demônio no deserto e a invenção do poeta moderno

Com isso em mente, inclusive a discussão prévia deste capítulo sobre massificação, clichê e 

morte-em-vida, fica evidente que, no discurso da poesia moderna, é o próprio poeta quem melhor 

incorpora a ideia da vida autêntica. Isso pode parecer contraditório quando o pensamos em moldes 

kierkegaardianos mais estritos, nos quais seria mais intuitivo o encaixarmos como um personagem 

da vida estética (poesia=arte=estética), mas é importante lembrar que, para além das considerações 

sobre o uso da estética no próprio Kierkegaard ou Nietzsche para incitar o leitor à autenticidade, seu 

livro Ou isso, ou aquilo é de 1842, anterior à consolidação da poesia moderna como reação à perda 

de poder da linguagem. E, de certa forma, na medida em que o poeta moderno precisa criar sua 

relação com Deus, entendido não necessariamente no sentido religioso mais estrito, mas como o que 

é inefável e misterioso, ou mesmo no sentido spinozista como a substância do mundo, ele pode ser 

compreendido como um “cavaleiro da fé”, não por acaso disposto também a viver a poesia em 

detrimento da vida prática inautêntica e até da moralidade -  e mesmo um poeta parnasiano e

236 No último capítulo trataremos mais disso, ao falarmos de Bakhtin. Porém, parece significativo (e meio feio para 
Taylor) que ele utilize essa noção e terminologia bakhtinianas sem citar o próprio.



pretensamente impassível como Bilac fala, de forma hiperbólica, em morrer pela poesia (“o Estilo”) 

num poema como “Profissão de fé”. O poeta vive de forma intensa, não por ter experiências 

extremas (como fazer sexo enquanto usa drogas pulando de paraquedas), mas por se ver num estado 

de ser que é ele próprio intenso, dotado de uma vasta vitalidade interior, transformando suas 

experiências de modo que elas nunca são banais (ver o infinito no grão de areia, etc.), por isso não 

podem ser descritas com a linguagem perfunctória do jornalismo, do comércio e da burocracia. 

Nisso, o seu dom, na forma da capacidade de criar o que é novo, o que é original, é a prova da sua 

autenticidade -  relação esta, entre autenticidade e originalidade, também traçada por Golomb 

(1995), como vimos.

(Para deixar claro, porém, quando falamos do poeta agora como alguém autêntico, a 

referência é à persona encarnada no texto e não ao poeta como pessoa real, ainda que as duas coisas 

por vezes possam se sobrepor. Determinar se a vida de alguém é ou não autêntica está, é claro, além 

dos propósitos deste estudo, mas é perfeitamente possível observar, como faremos no começo do 

próximo capítulo, como um poeta trabalha um temajá muito explorado pela cultura de massa, como 

o amor, de maneira autêntica.)

Há um segundo movimento ainda. Não basta, para o poeta, buscar ser autêntico e ostentar 

sua autenticidade. O poema moderno, como vimos, opera de um modo diferente. Nós não apenas 

lemos e absorvemos seu conteúdo semântico e sua musicalidade, admirando golpes de gênio como 

uma imagem nova aqui e ali ou um witticism interessante, como quem assiste a um desfile. A 

dificuldade desses poemas nos leva a nos engajarmos com eles de outros modos, porque parece que 

eles nos chegam incompletos -  fragmentos e destroços, como diz Steiner. Seus silêncios estão 

grávidos de significado em potencial. Porém, para o leitor desavisado, essa poesia pode parecer 

absurda, nonsense, não-poesia, como se o poeta tivesse escrito “qualquer coisa” e chamado de 

poema só de sacanagem -  uma reclamação comum quando as pessoas dizem que não gostam de 

poesia moderna. E apenas quando superamos essa resistência inicial e tratamos do poema como um 

espaço no qual o sentido é construído pela interação ativa com o leitor, que passamos a ler o poema 

de fato. O poema moderno, quanto mais arquetípico de sua modernidade, menos vai nos dizer, 

preferindo deixar as coisas no ar para serem captadas pelo leitor, mesmo que isso leve leitores 

diferentes a conclusões díspares. Convém vermos um exemplo.

Já mencionamos anteriormente “The sick rose”, de Blake, como antecessor das dificuldades 

modernas. O que queremos dizer com isso? Por mais que seja muito anterior à data de ruptura 

traçada por Steiner (datado de 1794!), trata-se de um poema mais difícil do que o que se encontra 

em alguém como Baudelaire, por exemplo. Em seus oito versos enigmáticos, o poeta descreve a 

relação amorosa doentia entre uma rosa e o verme invisível que voa pela noite, a desvela e a destrói.



Porque Blake nunca explica o que essa imagem simboliza, apenas evocando uma atmosfera sexual 

destrutiva, sem explicitar nada (ao contrário de Baudelaire no poema como “O albatroz”, que faz 

questão de concluir traçando a comparação entre o poeta e o albatroz que poderia muito bem ter 

ficado sugerida), diferentes críticos chegam a diferentes conclusões. S. Foster Damon projeta uma 

visão alegórica cristianizada sobre o poema, como se a rosa fosse o amor puro e casto, que é 

destruído pelo desejo da carne, na forma do verme (Damon, 1924). Bloom enxerga nele um 

comentário sobre os rituais sociais nos quais se espera das mulheres que se ocultem e ajam como se 

fugissem ao sexo, enquanto os homens as perseguem, o que cria uma dinâmica destrutiva na qual o 

sexo só pode ser uma violação (Bloom, 1971, p. 40 e ss.). Para Camille Paglia, a rosa é uma 

imagem masturbatória, autossuficiente em seu autoerotismo solipsista, por mais perverso e estéril 

que seja, temendo a comunhão do sexo porque acredita que ela apagaria sua identidade -  uma 

imagem que seria representativa da atitude ambivalente do próprio Blake quanto ao sexo (Paglia, 

1992, p. 263). E assim por diante. Nada disso está explícito no poema, mas tudo está lá em algum 

grau. Ler um poema enigmático não significa desvendá-lo, -  não é uma adivinhação do tipo “o que 

é, o que é?” -  mas produzir um novo texto a partir dele, num envolvimento que não é tanto lógico e 

racional quanto criativo.

E assim que se chega à conclusão, como a de Bloom, de que a leitura de todo poema 

(moderno) resulta num outro poema. Como vimos com os comentários do crítico em A angústia da 

influência, que tantas vezes se aproxima de um poema em prosa místico, à moda da obra de 

Swedenborg, essas leituras não se pretendem mais científicas, como era a ilusão dos formalistas e 

estruturalistas, mas uma outra coisa. Bloom leva essa forma de leitura talvez aos seus limites, mas a 

uma prática é recorrente e muito disseminada -  daí, por exemplo, que, quando Blanchot fala de 

Mallarmé, ele o faz em termos misteriosos, à moda da poesia do próprio: “Qui creuse le vers, meurt, 

rencontra sa mort comme abîme” (Blanchot, 1955, p. 30). Essa não é uma frase científica ou 

jornalística, mas ela mesma é poética.

O poeta, então, instiga o leitor pela via indireta, como é a descrita por Golomb, rumo ao 

caminho da autenticidade. Se o poeta é autêntico e seus poemas geram novos poemas em sua 

leitura, seus leitores acabam se tornando poetas sem se darem conta disso -  logo, também chegam 

a um vislumbre do que é a experiência autêntica pela linguagem, com a qual são estimulados a 

interagir de novas formas que não o seu uso prático. O leitor é levado a pensar não apenas no 

significado das palavras ou no seu uso cotidiano, mas nos detalhes de suas conotações, na 

sonoridade, nas imagens que a palavra evoca e na rede de signos na qual ela se insere, nas tensões 

internas a cada palavra e entre as palavras que a cercam. Mesmo outras palavras que não estão no 

texto acabam se insinuando ao leitor, chamando sua atenção e se revelando importantes para a



leitura (como “masturbação” e “violação” nas leituras de Paglia e Bloom de “The sick rose”). 

Somos obrigados a assumir uma outra postura diante da linguagem, que é a postura que o poeta 

também nos pede que seja assumida diante do mundo, no qual as palavras, como as coisas, são 

desfamiliarizadas. Isso é um lugar-comum (até o texto de Rubem Alves aponta para isso), mas 

precisa ser repetido, porque, para o poeta, é esse processo que desperta o indivíduo do 

sonambulismo do hábito.

A poesia é única dentre as artes, talvez com exceção de certas formas modernas de 

performance e instalações, por estabelecer esse tipo de relação entre a obra e quem a consome. 

Ouvir música não faz de ninguém um músico, observar uma pintura não faz de ninguém um pintor, 

mas, porque tanto o poema quanto a sua leitura se dão dentro da mídia abstrata da linguagem, a 

leitura envolvida de um poema moderno produz um poema e faz do leitor, pelo menos naquele 

momento, um poeta. No mais, o gesto de escrever é o que firma o poeta como uma figura autêntica, 

porque estabelece uma relação com o outro: é somente com a participação na sociedade e com a 

ação que a autenticidade é possível, em oposição ao solipsismo, ao narcisismo e à reflexão estéril 

(Golomb, 1995 p. 123, Taylor, 1991, p. 40). Não podemos falar nesses termos, de autenticidade, 

sobre um poeta, por exemplo, que não escreva e por mais autocentrado que seja o seu discurso, o 

ato de escrever sempre pressupõe um leitor, ainda que, como Taylor lembre, possa ser um leitor 

futuro, um público ainda não criado. O escritor-poeta e o leitor-feito-poeta são unidos, portanto, 

nesse gesto e vislumbramjuntos as possibilidades autênticas da linguagem e da vida.

No mais -  e talvez o que seja o mais impressionante -  existe um nível ainda em que as 

aproximações entre poesia e misticismo fazem todo o sentido, mais do que se poderia imaginar a 

partir do nível superficial da mera adoção de temáticas esotéricas: na atividade mística, nenhum 

conteúdo linguístico é de fato recebido. Como vimos, a experiência mística é, em essência, amorfa, 

e por isso sempre um desafio para os místicos expressá-las em palavras. Igualmente, no poema 

moderno arquetípico, apesar da superfície textual, é raro que o que é transmitido seja um conteúdo 

linguístico, informacional -  o “conteúdo inessencial” de que fala Benjamin. O que é essencial está 

além da linguagem, o que fica claro quando vemos que ele não pode ser parafraseado. Mesmo suas 

explicações não são paráfrases -  assim como com explicações de piadas, o efeito principal se perde 

-, apenas um tipo de andaime para catalisar a experiência. E é assim que, ainda que ostensivelmente 

um objeto verbal, o poema moderno é uma máquina de transmissão de conteúdos não-verbais, tal 

como é a experiência mística.

Como se pode observar via Golomb, dado o cenário espiritualmente desolador da 

modernidade, desencantada e desprovida de sentido, a capacidade da vida autêntica de criar sentido



para si acaba se tomando um valor de salvação (daí que o título da seção anterior tenha falado numa 

soteriologia), conforme nos toma mais humanos num mundo desumanizado:

As there is no proof of the impossibility of authenticity, the search for it will continue. And 
the impact of this search for authenticity is itself significant, despite the ontological or 
ethical difficulties involved. The search may not authenticate us, but it does make us human 
(as do attempts to establish an equal and just society). The -very -wish to live genuinely, the 
very attempt to become authentic, expresses courageous determination not to despair or to 
yield to the powerful processes o f levelling, objectification and depersonalization. To be 
human is to search for one’s true self and to yearn for authentic relations with others. While 
it is hard, almost impossible, to attain public authenticity within the prevailing social ethic, 
with its instrumental personal and economic relations, it is certainly feasible to attempt to 
do so—to take responsibility for one’s actions and to foster true concern for others. Though 
the philosophers of authenticity had doubts about our ability to become authentic, they may 
well have been willing to settle for less—they may have simply hoped to arouse our thirst 
for our genuine selves and to encourage us to dare to satisfy it. Merely attempting to be 
what we are individualizes us from the anonymous inauthentic mass of everydayness that 
engulfs us.
(Golomb, p. 146, grifos nossos)

A vida autêntica ou, pelo menos, a busca pela autenticidade, emerge como a única vida 

possível de ser vivida, portanto. Todas as outras possibilidades parecem mais fáceis e menos 

genuínas, porque incluem a adesão a valores pré-fabricados e a aceitação dos processos de 

desumanização e despersonalização do indivíduo, que o reduzem, no limite, a um homem como 

Eichmann, uma peça mecânica, uma engrenagem numa máquina sinistra. Essa noção pode ser 

entendida como soteriológica porque é, em algum grau, comparável ao ideal religioso de salvação 

da alma, porém imanentizado, conforme a ideia de um mundo da pós-vida se toma menos aceita 

pelos discursos oficiais do Ocidente do século XX. Taylor faz uma declaração semelhante quando 

afirma que, dentro do problema da autenticidade, “I am called upon to live my life in this way, and 

not in imitation of anyone else’s. But this gives a new importance to being true to myself. If I am 

not, I miss the point of my life, I miss what being human is for me” (Taylor, 1991, p. 29).

Essas questões todas são importantes para nós, porque, ainda que não sejam problemas 

apenas linguísticos ou literários, eles passam pela linguagem, na medida em que os poetas 

reconhecem quem são as forças responsáveis pela “nivelação, objetificação e despersonalização” do 

mundo, como diz Golomb, em seu modo de manejar a linguagem, e se propõem a combatê-los 

nessa arena -  e não na arena da espiritualidade, como se observa, por exemplo, no cristianismo, que 

também estabelece uma relação entre o mundo material como um lugar da morte e a relação com 

Deus e Cristo como a verdadeira vida. Ao mesmo tempo, no entanto, algo de uma realidade 

espiritual se insinua nessa poesia que, como vimos, tantas vezes transitou pelo território do místico 

e do mágico.

Uma outra perspectiva possível ainda, no tocante ao modo poético de ver a linguagem, seria 

deslocar, da linguagem em si para os indivíduos que a usam, o que foi observado desde o começo



como as “falhas” e perda de poder: não é que a linguagem se desgastou, a linguagem é apenas um 

meio, suas possibilidades são apenas as possibilidades do que os indivíduos são capazes de fazer 

com ela. Como vimos, a crise da modernidade é com frequência tratada como uma crise espiritual 

(daí que um discurso como o dos “homens ocos”, que Berman critica, é útil para os reacionários 

religiosos), e a retórica de que a sociedade está doente tornou-se um lugar-comum: o ser humano 

moderno e industrializado é visto como tendo uma existência fácil, confortável e instrumental, mas, 

ao mesmo tempo, profundamente perturbada pelos seus próprios demônios, que se manifestam na 

forma de ansiedade, depressão e outros transtornos. Logo, seria possível dizer que não foi a 

linguagem que perdeu seu poder, mas os indivíduos -  ela é apenas o discurso doente de uma alma 

doente237. A perda da conexão com o mundo espiritual, seja ele visto por uma perspectiva 

ecomágica como a Terra e a Natureza, como o mundo interior do próprio eu ou como o horizonte de 

um Deus transcendental, resultaria igualmente no esvaziamento de sua linguagem desprovida de 

aura. Daí que livros como o de Jung, L ’homme à la découverte de son âme, publicado em 1933, 

reunindo ensaios diversos, tenham tentado dar conta do problema, num esforço para, ao mesmo 

tempo, ancorar-se no racionalismo ocidental e propor algum tipo de abertura controlada ao que é 

místico e espiritual.

Aproveitando então o ensejo da discussão espiritual soteriológica, retorno agora, pela última 

vez, para a temática mística, para tratarmos de um autor que já mencionamos antes e que escreveu 

sobre autenticidade cujo nome, no entanto, não costuma ser mencionado ao lado de Kierkegaard, 

Nietzsche ou Sartre, ainda que algumas de suas ideias sejam por vezes semelhantes.

Esse nome é o d e  Aleister Crowley, o mago e fundador profético da Thelema.

E estranho imaginar que seja possível encontrar espaço para a magia e para o misticismo 

dentro do pensamento de alguém como Nietzsche, mas, como fica evidente ao lermos as cartas que 

compõem Magick Without Tears238 (escrito nos anos de 1940 e publicado originalmente em 1954), 

Crowley foi um leitor dedicado do filósofo alemão, ainda que seja difícil dizer com precisão quais 

foram os livros aos quais ele teve acesso -  e, em todo caso, como sabemos, recepção inicial do 

filósofo, influenciada por sua irmã proto-nazista, foi conturbada. Como aponta Owen, Crowley 

também refletiu profundamente, à sua maneira, sobre as questões do eu, máscaras e identidade, 

relacionando conceitos da psicologia com o que ele havia aprendido em sua prática mágica, ao 

mesmo tempo em que Freud desenvolvia e difundia suas teorias psicanalíticas, que eram, para

237 A partir dessa lógica, para um místico ou ocultista, só é possível obter um discurso pleno e significativo 
desenvolvendo o seu lado espiritual, o que permitirá reconquistar esse poder.

238 “Nietzsche may be regarded as one of our prophets”, diz Crowley (1989, p. 303) no capítulo 48, sobre moral no 
Z/Vro da Lei, e há menções ao filósofo no capítulo 7, sobre as diferentes escolas da magia, e no capítulo 70, também 
sobre moralidade.



Crowley, uma confirmação das coisas que os magos “já sabiam havia séculos” (Owen, 2004, p. 

209).

A experiência, bastante estranha, de que trataremos agora já foi mencionada no capítulo 

anterior -  o ritual de invocação de um demônio chamado Choronzon no deserto, próximo a Bou 

Saada, na Argélia. Trata-se de um episódio fascinante da vida de Crowley, não apenas como 

anedota, mas porque as questões de identidade que ele trouxe à tona influenciaram a fundação de 

sua religião, e muito do que vimos no âmbito do filosófico em Kierkegaard e Nietzsche encontra, na 

Thelema, sua contraparte espiritual.

Choronzon, também grafado “Coronzom” nos registros de Dee e Kelley, é um caso especial 

da demonologia por não ser um demônio com a mesma riqueza mitológica ou iconográfica bem 

definida de outras entidades mais famosas, como Satã, Asmodeus, Belial ou mesmo outros espíritos 

da tradição solomônica, que têm uma presença no imaginário religioso do Oriente Próximo e do 

Ocidente desde a Antiguidade. Em vez disso, ele deriva do sistema mágico enoquiano, de que 

tratamos no capítulo anterior. Como já apresentado, o equivalente à “noite escura da alma” do 

místico cristão São João Batista e à chegada ao Pardes talmúdico no misticismo crowleyano é o 

processo de “atravessar o Abismo”, compreendido cabalisticamente como Da‘at, a 11a séfira e um 

tipo de Sefirá “falsa” localizada entre Binah e Hokmah (Asprem, p. 2012, p. 96). Essa travessia é o 

momento definitivo da vida espiritual do místico/ocultista, e, nas aventuras de Crowley pelo sistema 

mágico de Dee e Kelley, é nesse abismo que Choronzon reside, pronto para testar os adeptos. O 

fracasso em trazer Choronzon, à força, para ser submisso ao ocultista resultaria em “ser escravizado 

por ele, o que corrompe qualquer atividade subsequente e traz desastre” (Owen, 2004, p. 200).

Resumirei agora, com base nos relatos apresentados por Asprem (2012) e Owen (2004), a 

experiência de Crowley, para entendermos o seu papel em seu pensamento e como isso se relaciona 

com o que jávimos.

Crowley e seu secretário, ojovem Victor Neuberg, recém-formado em Cambridge, viajaram 

em novembro de 1909 para a Argélia. No dia 6 de dezembro de 1909, durante sua estadia em Bou 

Saada, os dois partiram para o deserto, caminhando até encontrarem um lugar propício em meio às 

dunas, onde construíram um círculo e um triângulo no chão, inscritos com nomes divinos, como 

prescreve a tradição salomônica. Tradicionalmente, o mago se posiciona dentro do círculo, que lhe 

serve de proteção, e o espírito conjurado aparece dentro do triângulo, que o contém e serve de foco 

para a manifestação, que costuma aparecer na fumaça do incenso, bola de cristal ou espelho negro. 

Três pombas foram sacrificadas, e seu sangue, derramado dentro do triângulo. Depois, foram 

realizados os Rituais do Pentagrama e do Hexagrama. Porém, num desvio do protocolo padrão, 

Crowley saltou para dentro do triângulo, o que fez com que o demônio se manifestasse nele, numa



forma de possessão deliberada. No jargão mágico, ele transformou uma evocação num /'«vocação. 

Neuberg se manteve dentro do círculo tomando notas, armado com uma adaga mágica e instruído 

para não deixar que nada entrasse no círculo.

Após a recitação das devidas fórmulas, uma declaração bombástica anunciou a “chegada” do 

demônio: “ Z a z a s , Z a z a s , N a s a t a n a d a  Z a z a s . I a m l_  From me come leprosy and pox and plague 

and cancer and cholera and the falling sickness. Ah! I will reach up to the knees of the Most High, 

and tear his phallus with my teeth, and I will bray his testicles in a mortar, and make poison thereof, 

to slay the sons of men” (Owen, 2004, p. 200). Na sequência, Crowley ficou em silêncio, sentado 

dentro do triângulo enquanto visões estranhas se manifestaram diante de Neuberg. Segundo relata, 

Choronzon apareceu para ele nas formas do próprio Crowley; de um padre; de uma mulher que 

Neuberg conheceu em Paris e por quem havia se apaixonado; e de uma serpente com rosto humano. 

Depois de duas horas, Choronzon “partiu”, e Crowley retornou a si, não sem antes, porém, 

acontecerem mais algumas coisas bizarras239. Os dois concluíram os rituais finais de purificação, 

fazendo uma fogueira e destruindo o círculo e o triângulo, e retornaram a Bou Saada, 

completamente exaustos. A experiência foi de extrema intensidade e marcou a vida dos dois para 

sempre. Diz Owen:

Crowley states that he had “astrally identified” himself with Choronzon throughout, and 
had “experienced each anguish, each rage, each despair, each insane outburst.” Neuburg, 
however, had held forbidden converse with the Dweller of the Abyss. Both men now felt 
that they understood the nature of the Abyss. It represented Dispersion: a terrifying chaos in 
which there was no center and no controlling consciousness. Its fearsome Dweller was not 
an individual but the personification of a magnitude of malignant forces made manifest 
through the massed energy of the evoking magician. But to experience these forces at the 
most immediate and profoundly personal level, and to believe, as Neuburg did, that he had 
been involved in a fight to the death with them, was shattering.
(Owen, 2004, p. 201)

Dispersão: Choronzon e o Abismo de Crowley são fascinantes, porque representam, ainda 

que dentro de um pensamento místico com claros elos ao passado, um problema moderno. Um 

“caos sem centro” e “sem uma consciência que o controle”. Somos inevitavelmente lembrados dos 

versos de Yeats, em “The Second Coming” : Turning and turning in the -widening gyre /  The falcon 

cannot hear the falconer; /  Thingsfall apart; the centre cannot hold; / Mere anarchy is loosed upon 

the -world. E mais um clichê afirmar como o indivíduo monolítico, diante da modernidade, se vê

239 Apesar das instruções para não falar com o demônio, que tentou puxar conversa com Neuberg usando a voz de 
Crowley, Neuberg acabou sendo persuadido a conversar com ele, anotando tudo que lhe foi dito. Enquanto isso, 
porém, Choronzon (em Crowley) começou a apagar as linhas do triângulo jogando areia, o que representava um 
imenso perigo. Assim, não mais contido pelo triângulo, Choronzon teria saltado para cima de Neuberg na forma de 
um “selvagem nu”, dotado de presas que espumavam e que ameaçavam rasgar sua garganta -  que provavelmente 
era como Neuberg via Crowley no momento, em seu estado de possessão. Neuberg repeliu o demônio/Crowley com 
a adaga e o poder dos nomes divinos, fazendo-o retomar ao triângulo, e resistiu às suas tentativas de distraí-lo de 
novo até o fim do ritual.



dividido, pulverizado. A modernidade arrancou as pessoas de seus costumes tradicionais, de suas 

crenças tradicionais, de suas relações tradicionais, substituindo a certeza pela dúvida e 

possibilitando, nesse processo, a vida autêntica para quem se propusesse a enfrentá-la sem aceitar os 

novos moldes prontos de personalidade que lhes são impostos. Choronzon parece oferecer uma 

experiência semelhante ao “destruir o ego”, por assim dizer, do seu conjurador. Da mesma forma, 

não foi apenas por acaso ou comodidade que sua invocação tenha se dado no deserto, mas mais um 

elemento que realça simbolicamente esse conflito:

In “The Soul of the Desert,” published in 1914, he [Crowley] writes a lyrical paean to the 
mystical power of this “wilderness of sand.” The desert, he says, has the power to strip a 
man of everything that he has and is until he must finally stand naked in the face of the 
elements. So, he writes, “at last the Ego is found alone, unmasked, conscious of itself and 
of no other thing.” There is simply the unreflective consciousness of one who tramps 
through the dunes 
(ibid.., p. 204)

O deserto oferece condições extremas, do tipo na qual o indivíduo é testado, como vimos 

também com a selva de O coração das trevas de Conrad, em sua leitura por Trilling e Golomb. 

Porém, pensando em termos simbólicos, a selva oferece a experiência distinta, de fertilidade e 

multiplicidade, enquanto o deserto priva aquele que o atravessa -  não por acaso o adjetivo “deserto” 

é utilizado para significar um espaço -vazio. O indivíduo é obrigado a confrontar-se consigo mesmo, 

sem distrações, o que é condutivo à dissolução com o mundo natural (representado, segundo 

Crowley, pelo deus grego Pã) e, por consequência, com Deus, o que é descrito pelo místico em 

termos extáticos.

Como aponta Owen, Crowley entendia bem o problema dos papéis exercidos na sociedade -  

aquilo de que já tratamos com nossa leitura de Trilling -  e se deleitava criando e encarnando 

personagens dos mais esdrúxulos, como o conde Vladimir Svareff, o nome que usou para alugar um 

apartamento em Londres, ou o príncipe persa Chioa Khan, que usou durante sua estadia no Cairo. 

Porém, ele entendia que, sob essas várias máscaras, havia um “eu” real, um “eu” a ser levado a 

sério, que para Crowley era a sua persona mágica, Frater Perdurabo. Porém, mesmo esse “eu” mais 

íntimo e real precisaria ser sacrificado para que toda a fronteira que separa o indivíduo do Absoluto 

seja dissolvida. Há uma citação de Blake -  eleito, vale lembrar, como um dos “santos gnósticos” de 

Crowley -  que é tão famosa a ponto do clichê, mas que nos é relevante: “If the doors of perception 

were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite” . Essa revelação das coisas como 

infinitas faria, para Crowley, parte do processo de iluminação. Continua Owen:

Choronzon’s great resistant cry, “I am I,” is simultaneously the magician’s last cry of horror 
and terror as he plunges headlong into the Abyss, and the emergent voice of the unknown 
and unpatrolled unconscious. Characterized by Disintegration, Dispersion, and Chaos, 
qualities suggestive of the fracturing experience of modernity, the Abyss is both symbolic



and real. It is emblematic of breakdown—the breakdown of the personal sense of self as 
manifested by the ego, the uncoupling of the body from the “I,” and the dissolution of 
everyday consciousness. It marks the formal erasure of the boundary between the conscious 
and unconscious,an erasure that the future magus must invoke at will.
(ibid.., p. 210)

Ou seja, o estágio de maturação do ocultista após a conquista do Abismo envolveria a 

capacidade de transitar livremente entre o consciente e o inconsciente -  o que, como vimos em 

nosso estudo sobre sigilação, no pensamento mágico tende a incluir tudo que está além da mente 

racional do mago, como os fluxos de informação do mundo, que seriam acessíveis ao geomante ou 

ao leitor de Tarô. No entanto, quanto aos resultados do processo, Owen e Asprem divergem. Para 

Owen, a operação de Crowley foi um desastre e ela concorda com a leitura de que o ocultista teria 

enlouquecido -  um dos riscos do misticismo, se lembrarmos da narrativa do Pardes240. Ele passou a

se sentir “perdido e solitário” e a lidar com dificuldades financeiras, apesar de sua fortuna de

família, e cada vez mais parecia “perder a noção clara da distinção” entre o seu “eu mágico 

iluminado”, ilimitado e com “acesso direto ao inconsciente”, e “o homem Aleister Crowley”, que, 

privado de um ego bem definido e uma identidade pessoal, se tornava incapaz de funcionar no 

mundo (ibid., p. 211). Asprem discorda:

No doubt, these experiences made a great impact on Crowley and his followers. Alex Owen 
even argues that Crowley’s personal and material problems in the aftermath of the 
operations in the desert are a sign that his “crossing of the Abyss” was in fact a failure: the 
demon had consumed his soul, and consequently he lost his grip on reality. It certainly 
looks awkward when the academic historian passes judgment on the success or failure of a 
rite like this. It even seems that Owen, in her search for a psychologized interpretation of 
Crowley and his magic, is driven to pass over or ignore Crowley’s own interpretation of the 
rituals’ significance and relation to later events. In Confessions Crowley noted that his later 
problems in the “real world” were actually an expected outcome of a successful crossing: 
“Part of the effect of crossing the Abyss is that it takes a long time to connect the Master 
with what is left below the Abyss.” The disorientation resulting from the attainment of 
magical genius may look a lot like personal disintegration. In Crowley’s understanding 
there is a fine line distinguishing prophets from madmen. For himself, he claimed nothing 
short of prophethood.

When heading back for Britain, Crowley reported in a letter that “we have the 
Apocalypse beaten to a frazzle.... This is the holiday-holyday of my whole life.” As we 
shall see, the apocalyptic madness in the desert would indeed lead to specific doctrinal 
innovations within the religion he revealed to the world.
(Asprem, 2012, p. 97)

Para além das discussões esotéricas sobre o sucesso ou fracasso de uma operação mágica, 

que, é evidente, não têm lugar num texto acadêmico, o que aconteceu foi que essa “travessia do 

Abismo” representou um momento de virada para a carreira de Crowley e o levou a assumir o papel 

de profeta de sua própria religião, chamada Thelema -  o que acaba por fazer dele também um 

“cavaleiro da fé” à moda kierkegaardiana. Seus princípios básicos já haviam sido revelados

240 Na frente mais secular, Golomb também comenta os riscos e as recompensas da busca da autenticidade: “If the 
attempt to become authentic does not destroy one, it can make one more genuine” (Golomb, 1995, p. 200).



anteriormente, no Livro da Lei, que ele teria recebido da entidade Aiwass em 1904, a princípio 

identificada como seu próprio Sagrado Anjo Guardião, mas ele continuou escrevendo os livros 

sagrados da sua religião até 1911.

O que é Thelema? O termo é grego, thélema (9skqpa), com o sentido de “vontade”, e 

aparece tanto na tradução grega do Antigo Testamento (a Septuaginta) quanto no Novo Testamento 

(como em “seja feita Vossa vontade” no “Pai Nosso”). Na isopsefia -  a numerologia grega -  

thélema e ágape, a forma mais divina do amor, têm o mesmo valor, 93, daí o mote thelêmico, “Love 

is the Law, Love under Will” . Outra referência famosa é a Abadia de Thélème em Rabelais, que 

tinha como único mote a frase “fay çe que vouldras”, “faz o que tu queres”. As semelhanças com o 

mote crowleyano, “Do what thou wilt shall be the whole of the Law”, são evidentes. Mas há mais 

do que isso.

O sentido de “Vontade” dentro do pensamento crowleyano -  que é influenciado por toda a 

tradição mágica ocidental, bem como pela Cabala judaica, em sua versão hermética, pelo 

misticismo oriental que começava a chegar à Europa e por Nietzsche -  é um pouco mais complexo 

do que a ideia de se fazer o que se quer. O mero querer, afinal, ainda é um desejo do “ego”. O

querer, o desejo mundano, não é a Vontade, porque, diferente do querer, que nos é dado (por

exemplo, “eu queria tomar uma cerveja agora”), é preciso fazer um esforço ativo para se descobrir 

qual é a sua Vontade. Como resume Asprem:

Only when this True Will has been discovered can the magician begin to make correct 
choices in life, binding him or herself to it as prescribed in the doctrines of Thelema. Only 
at the point when one’s True Will is known can the more general laws of “magick” which 
Crowley wrote up be followed, where it is defined as “the Science and Art of causing 
Change to occur in conformity with Will.” Indeed, magick, spelt with a “k” to differentiate 
it from previous “superstitious” interpretations, becomes a complete “form oflife.” 
(Asprem, 2012, p. 89)

“A Arte e Ciência de causar a ocorrência de mudanças em conformidade com a Vontade”. A 

Thelema é uma mistura curiosa de magia e religião, por ser uma religião que toma a magia (magick, 

como Crowley escrevia, com uma grafia deliberadamente arcaizante para diferenciá-la da mágica 

de palco) como base, enquanto outras religiões tendem historicamente a ter relações conturbadas 

com o mágico, como vimos. Contrariando lugares-comuns populares, como a de que você precisa 

ter um chamado ou uma certa ascendência mágica para realizar magia (vide séries populares como 

Harry Potter), ela parte do princípio que todos são magos... o que não quer dizer que todos sejam 

competentes nisso. Como explica Lon Milo Duquette, a partir de sua perspectiva interna, como 

membro da estrutura litúrgica da O.T.O., ordem ligada à Thelema:

...according to this definition, any willed action is an act of Magick: brushing your teeth, 
walking the dog, or even paying your taxes.



Conversely any unwilled action is an unmagical act: reaching for a cigarette; 
ordering that fourth Martini; or any habitual or reactive behavior that overrides the 
momentum o f one ’s life focus could fali into the category of an unmagical act.

Try as we might there is no escaping this simple fact: We are ali Magicians and we 
are either competent or incompetent practitioners of our craft.
(Duquette, 1993, p. 1, grifos do autor)

A diferença entre o competente e o incompetente repousa na descoberta da Vontade. Todo 

ato realizado no “piloto automático”, por assim dizer, por hábito mecânico e desprovido de 

vitalidade, é antimágico por natureza, portanto, e a vida vivida apenas nesse estado será meramente 

isso: mecânica, inautêntica, a morte-em-vida, que transforma o indivíduo num fantoche como o 

Eichmann ou o Fausto de Svankmajer. Para Duquette, enquanto outras religiões ocidentais mais 

populares tendem a impor ao devoto a vontade de Deus, o que envolve uma submissão dogmática à 

ortodoxia religiosa, algo diferente acontece com a magia (Magick), mais especificamente a de 

natureza thelêmica, que postula que a “pura Vontade” de todo indivíduo já está em harmonia com a 

Vontade divina. Logo, a Grande Obra do thelemista é descobrir a sua própria Vontade e proceder de 

modo a eliminar os obstáculos para sua realização. Ele não quer que “o fardo da existência seja 

removido de sobre os seus ombros”, mas sim “compreender o porquê de estar carregando-o e 

aonde” (ibid., p. 3)241.

Apesar das bizarrices, como a conjuração de um demônio, é possível afirmarmos que não 

estamos em território desconhecido. O que a Thelema representa é a transposição, para o campo 

esotérico, da preocupação com a autenticidade que toma o pensamento europeu desde Nietzsche, 

Kierkegaard e os poetas românticos. Isso faz dela uma religião genuinamente moderna, o que, não 

por acaso, era um dos seus propósitos242, ainda que Crowley provavelmente não o diria nesses 

termos.

Com isso, fechamos um círculo completo. Nossa discussão sobre o poder da linguagem 

começou no campo da religião e da magia: é compreensível que o poeta do princípio da

modernidade enxergasse a linguagem como impotente, afinal ele estava no olho do furacão do

fenômeno do desencantamento do mundo. Mesmo os ocultistas que lhe foram contemporâneos 

tinham essa visão. A nossa análise de viés mais social apontou também para as transformações na 

relação entre o mundo moderno e a linguagem responsáveis por moldar a principal narrativa da

destruição dos poderes criativos pela mecanização da sociedade e, a partir daí, como a irrupção da

vitalidade representada pela vida autêntica, o que engloba a poesia, pelo menos a nível individual,

241 Não podemos deixar de apontar, porém, que os termos em que Duquette resume as ideias da Thelema, com esse 
intento didático, são muito pouco nietzschianos (carregar fardos, afinal, é o trabalho do camelo).

242 Na concepção de tempo thelêmica, haveria três “éons” ao longo da história da humanidade: um primeiro éon de 
ísis, marcado pela veneração matriarcal pré-histórica de uma Deusa Mãe, um segundo éon de Osíris, patriarcal e 
consolidado no cristianismo, que valoriza a submissão e o sofrimento, e um terceiro éon de Hórus, que teria se 
iniciado no começo do século XX, marcado pela valorização da individualidade e da realização pessoal. São as 
“energias” desse novo éon que a Thelema, em sua dimensão mágica, procura explorar (Duquette, 1993, p. 7).



permite combater esses processos -  daí a arte e a poesia serem constantemente entendidas como 

resistência, como se vê na opinião dos próprios poetas e em pensadores como Adorno. Agora vemos 

como, com Crowley, esse processo retoma ao espaço do místico e do mágico, o que não apenas 

indica a absorção da modernidade pelo mágico, mas também evidencia o que tem de mágico na 

soteriologia da autenticidade. Para os autores alinhados com esse pensamento, viver uma vida 

autêntica é a única possibilidade de viver de -verdade, e é isso que a arte e a poesia oferecem, e não é 

por acaso que o discurso poético tantas vezes tende a circular pelo campo do esotérico. Ao 

identificarmos a presença do espiritual no poético, duas coisas acontecem: primeiramente, somos 

levados a reconhecer a importância de um gênero de discurso que não costuma ser levado a sério -  

o esotérico é tido por superado no processo de desencantamento do mundo, como coisa de gente 

excêntrica, doida ou sem educação. Em segundo lugar, também acabamos imunizados por esse 

contato, e nos tornamos menos suscetíveis de cairmos em misticismos vagos que muitas vezes 

assombram a crítica literáriajustamente porque não são reconhecidos como tal.

Desde o poeta como “hierofante”, de Shelley, e o “vidente” de Rimbaud, até o gesto de 

“sacrificar poemas no altar da poesia”, de que fala Lerner, em pleno 2016, o discurso mágico- 

místico-religioso permeia a poesia, como esperamos ter deixado dolorosamente claro. Diferente do 

diagnóstico de Berger, que trata da aura de religiosidade na arte, em museus etc., como uma 

“religiosidade fajuta”, condicionada ao mercado das artes plásticas, nosso argumento aqui é que, na 

poesia, esse elemento místico é mais legítimo e não apenas cosmético -  o que é reforçado pelo fato 

de que, diferente do que ocorre no mercado das artes plásticas, a poesia não tem -valor monetário. 

Ela transita por esse campo não por afetação ou por querer ocupar o espaço da religião organizada 

no mundo burguês, mas por uma afinidade calcada no mistério metafísico da linguagem e sua 

relação com o mundo e o pensamento.

Ao entendermos isso, alguns outros problemas são esclarecidos de pronto. Por exemplo, 

Eagleton aponta para a questão da moralidade literária, questionando a crença de que a literatura faz 

de você “uma pessoa melhor” -  e o exemplo que o autor usa, bastante ilustrativo, é dos 

comandantes alemães presos pelas tropas aliadas com volumes de Goethe, que eles liam em suas 

horas de lazer (Eagleton, 1996, p. 30). Esse tipo de situação faz um argumento desses cair por terra. 

Bloom concorda, -  talvez uma das raras ocasiões em que os dois autores concordam -  celebrando o 

aproveitamento da leitura pelo viés estético, numa rejeição feliz da dimensão moral e das boas 

intenções (Bloom, pp. 4, 15). Mas o que Eagleton critica (e a que Bloom não dá a mínima), partindo 

de uma perspectiva marxista, é o fato de que a atividade literária aliena o intelectual dos 

trabalhadores:



It was possible to explore the ‘great tradition’ of the English novel and believe that in doing 
so you were addressing questions of fundamental value -  questions which were of vital 
relevance to the lives of men and women wasted in fruitless labour in the factories of 
industrial capitalism. But it was also conceivable that you were destructively cutting 
yourself off from such men and women, who might be a little slow to recognize how a 
poetic enjambement enacted a movement of physical balancing.
(Eagleton, 1996, p. 31)

Fica evidente, após nossas muitas indas e vindas, que o principal critério canônico -  é 

relevante que esta seja outra palavra de origem religiosa -  da literatura moderna não é moral, nem 

mesmo técnico, mas a questão da autenticidade. O poeta moderno, junto dos romancistas 

suficientemente autênticos para serem reconhecidos como grandes autores, demonstra a sua 

autenticidade na vitalidade de sua palavra e, com isso, abre um caminho para que o leitor chegar 

também à experiência da vida autêntica. E a autenticidade, como vimos, não tem nenhum dever 

com a moralidade. Quando Eagleton comenta o absurdo de pressupor que a moralidade deriva do 

contato com o literário, -  o que implica que os menos letrados são mais imorais -  ele parte para o 

seguinte argumento:

These people certainly composed the overwhelming social majority; were they morally 
callous, humanly banal and imaginatively bankrupt? One was speaking perhaps of one’s
own parents and friends here, and so needed to be a little circumspect. Many of these
people seemed morally serious and sensitive enough: they showed no particular tendency to 
go around murdering, looting and plundering, and even if they did it seemed implausible to 
attribute this to the fact that they had not read Henry James.
(Eagleton, 1996, p. 30)

O argumento moral não se sustenta, mas é certo que um homem como Eagleton, com sua 

carreira literária e carga de leitura, sentiria que algo faltaria em sua vida se ele fosse se limitar ao 

que está ao alcance intelectual do trabalhador médio. Em outro momento, num livro mais recente, 

ele reclama, com ironia, “Students once wrote uncritical, reverential essays on Flaubert, but all that

has been transformed. Nowadays they write uncritical, reverential essays on Friends” (Eagleton,

2006, p. 5). Esse não é um argumento ad hominem, mas, como um autor cujo projeto é expor a 

dimensão ideológica da teoria literária, ele também não pode se pretender isento disso.

E evidente que a ideologia da autenticidade do poético/literário243 não está livre de 

problemas -  muito pelo contrário. Essa constatação que nos serve de conclusão não é para livrá-la 

de suas responsabilidades oujustificá-la, mas para entender a natureza do fenômeno. Berman, como 

vimos, comenta o elitismo por trás da pressuposição de que “os outros” seriam “homens ocos”, 

vivendo vidas inautênticas, e Eagleton critica, sem piedade, o conceito de autenticidade (e da

243 A nossa principal preocupação com esta tese é com a autenticidade no e pelo poético, pelo mecanismo que 
expusemos no começo do capítulo, no qual o poeta explora a autenticidade e leva o leitor a se tomar um poeta 
indiretamente pelo processo de leitura. É difícil dizer, porém, que esse processo se aplique para toda a literatura, porém 
essa possibilidade é válida, como Golomb aponta, e é compreensível que a forma desse discurso tenha chegado mais 
difusamente à cultura de um modo em geral.



autenticidade da obra de arte) em um filósofo como Heidegger, que, como se sabe, aderiu ao 

nazismo (1996, pp. 55-6). Essas críticas não são, de forma alguma, infundadas. Mas é relevante que 

os autores que as proponham sejam estudiosos de Goethe, Baudelaire e Shakespeare -  e não de 

Friends. Isso não é uma crítica moral ou acusação de hipocrisia da parte dos autores, mas uma 

demonstração do poder dessa noção de autenticidade poética e seu valor soteriológico, que, tal 

como outros tipos de salvação religiosa, se dá no âmbito do indivíduo -  e, nesse sentido, as 

campanhas em prol da leitura acabam sempre sendo um tipo de missionarismo. Alguns exemplos de 

fracasso evidente não afetam a validade desse conceito mais do que os fatos (utilizo a palavra agora 

num latu sensu muitíssimo latu) de que, num pensamento religioso, nem todo cristão será salvo ou 

de que nem todo budista atingirá o Nirvana afetam o cristianismo ou o budismo.

O capítulo de encerramento de Teoria da literatura -  uma introdução é bombástico, porque 

questiona a validade da empreitada toda. Diante do fato de que existem mais de 60.000 bombas 

atômicas, que não apenas ameaçam a destruição do mundo como por si só representam custos que 

poderiam aliviar muito da pobreza global, os problemas da teoria literária parecem insignificantes... 

ao que poderíamos responder que qualquer problema parece insignificante diante disso. Mas há um 

argumento interessante por trás desse drama todo: Eagleton comenta que a literatura é uma ilusão, 

no sentido de que não é um objeto de estudo coerente, e que muitos métodos de análise literária 

também se aplicam muito bem ao não-literário. Logo, se a literatura é uma ilusão, a crítica e a teoria 

literária também o são (ibid., p. 178), e seu livro, como ele propõe, acaba sendo ao mesmo tempo 

uma introdução e um obituário ao tema. Mesmo o seu posfácio, escrito anos depois, conclui com a 

sugestão de que os teóricos deveriam “fazer algo mais interessante para variar” (ibid., p. 208). Mas, 

ao contrário do que se poderia imaginar com uma primeira leitura, Eagleton não desistiu da carreira 

acadêmica e da teoria literária para, por exemplo, plantar batatas, em vez disso, ou virar surfista. 

Seu livro seguinte, The Function o f Criticism, tenta resgatar a atividade, assumindo para ela um 

valor político:

For it is surely becoming apparent that without a more profound understanding of such 
symbolic processes, through which political power is deployed, reinforced, resisted, at 
times subverted, we shall be incapable of unlocking the most lethal power-struggles now 
confronting us. Modem criticism was bom of a struggle against the absolutist State; unless 
its future is now defined as a struggle against the bourgeois State, it might have no future at 
ali
(Eagleton, 1984, p. 124)

...o que o aproxima dos defensores, por vezes quixotescos, do autêntico poético como uma 

forma de resistência.

O quanto essas formas de resistência são eficazes é questionável. Em todo caso, ao 

entendermos a literatura por esse viés soteriológico da autenticidade, revestido de tons religiosos, o



cânone se toma de fato um Cânone; os poetas se tornam profetas como foram Isaías, Jeremias ou 

Ezequiel (ou Sabbatai Zvi, ou Joseph Smith, ou Aleister Crowley...); a crítica, um análogo secular 

dos textos exegéticos; e as discussões literárias, motivos para excomunhão e acusações de blasfêmia 

e heresia. Essa analogia é bastante fácil, até mesmo banal. Mas acredito que ela ganhe em peso 

sustentada assim pelas evidências reunidas neste estudo. Mesmo o que viemos chamando desde o 

começo de uma narrativa da poesia moderna poderia ser compreendida pelo termo grego que se 

traduz como “narrativa” : mythos. Um mito. O que os poetas conseguiram de fato, o que não é um 

feito pequeno no mundo moderno, foi construir, num esforço coletivo, um mito sobre o poeta, que 

sustenta essa retórica religiosa. Assim como o exorcista babilónico encarnava a figura mítica do 

sábio Adapa, e o conjurador salomônico, a de Salomão ao subjugar demônios, quem escreve poesia 

moderna incorpora esse Poeta arquetípico, representante de um influxo violento de energias vitais 

que resistem à corrupção de um mundo decaído e purificam a linguagem com sua originalidade, 

enquanto nos é revelado um vislumbre da única vida possível, a vida não-utilitária e autêntica. 

Desde a antiguidade o poeta é um criador de mitos por excelência e, como vimos, também os 

escribas arrogaram para si o papel de guardiões da sabedoria secreta de seu povo. E claro que um 

certo imaginário em torno do poeta e sua nobreza sempre existiu, mas há uma diferença crucial 

entre o escriba e o poeta oficiais, que contavam com o respaldo dos poderes vigentes (logo, sua 

autoglorificação acaba nos soando um pouco canalha), e o poeta moderno, para quem chega a ser 

materialmente inviável, inclusive, tentar viver de sua poesia (e acredito que já  exploramos o 

suficiente como o poeta sofre com a rejeição da sociedade). Este mito em questão é especial então, 

porque não parece ter sido uma criação deliberada (como vimos, seu surgimento é bastante 

fragmentado e coletivo), porque acaba sendo a visão sobre poesia e poetas que o senso comum 

adotou e porque é um ideal ao qual os poetas de fato aspiram. Um criador que criou a si próprio: se 

há uma dimensão divina em todo gesto de criação, tanto mais poderosa é essa dimensão quando se 

trata de uma entidade dessas, uma vez que o Poeta arquetípico pode ser compreendido como um 

tipo de Übermensch, tendo se trazido à existência pela sua própria vontade de poder afirmativa, 

através dos poetas reais. Que esse mito tenha sido concebido e muitas vezes comprado pela 

sociedade (e não só pelos poetas) é uma demonstração de seu poder e apelo, no sentido 

nietzschiano.

Foi assim que, ao puxarmos o fio do problema do modo como os poetas modernos enxergam 

a linguagem, algo muito maior se revelou, na medida em que o poeta, ao tentar se salvar, deitou as 

bases narrativas, poéticas e ideológicas que sustentam o modo como todos nós, inseridos na 

modernidade, tentamos nos salvar do que percebemos ser o que nos ameaça como indivíduos. Há 

algo de admirável na força desse mito, que certamente trouxe consigo essa visão da linguagem que



a acompanha -  por mais que tenhamos cada vez mais a sensação de que, sendo um mito, é um dever 

questioná-lo, mesmo que isso arrisque trazer o nosso universo poético abaixo.
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C a p ít u l o  4 : M o r t e  e  v i d a  d a  l in g u a g e m

A 1word is dead -when it is said /  Some say - / 1 say it 

just begins to live /  That day.

Emily Dickinson



1. sincefeeling isfirst: paradoxos, sentimentos intensos, poemas de amor e o brega

Ao longo dos capítulos anteriores, uma imagem mais coesa do que poderíamos chamar de o 

paradigma da poesia moderna, o que acompanha o processo de criação de um mito em torno do 

poeta, começou a surgir. Convém começarmos este capítulo, portanto, resumindo-a e ilustrando-a 

com exemplos, de modo a fornecer um tipo de aterramento para o que possa ter ficado no ar ainda 

no capítulo anterior.

O poeta moderno surge num ambiente de saturação da linguagem, diante das “nuvens de 

gafanhotos de escritura”, que já eclipsam o “o céu do pretenso espírito”, nas palavras de Benjamin 

(1987, p. 28), como vimos. Nunca antes o ser humano esteve tão exposto a um bombardeio 

constante de linguagem escrita na forma principalmente do jornalismo, com seu ciclo diário de 

notícias, e da publicidade, com a ubiquidade dos anúncios de produtos e serviços diversos. Essa 

saturação parece levar a uma sensação de alienação, ao sentimento causado no indivíduo de que a 

linguagem não lhe pertence mais, sendo ditada por certas forças opacas e que estão além do 

indivíduo -  i.e. uma imposição verticalizada. A utilidade dessa linguagem comum, pública, é 

reduzida: é a linguagem de uma experiência de vida mesquinha e comercial, e portanto insincera e 

inautêntica por natureza. Não demora para que o poeta tenha uma Experiência (ou uma Relação, em 

termos buberianos...) que se encontra em algum ponto além dessa vida prescrita -  e o termo 

“poeta” cada vez menos passa a significar um tipo de profissional da linguagem para descrever 

indivíduos capazes dessa sensibilidade. A analogia com o misticismo se faz, porque, tanto na unio 

mystica quanto na Experiência do poeta -  seja essa Experiência um vislumbre do mundo natural, o 

sentimento do amor verdadeiro ou a revelação do que há de assombroso na vida moderna ou do 

horror da guerra -  aquilo que é sentido, em sua plenitude de intensidade, desafia as ferramentas 

disponíveis na linguagem.

No caso do misticismo, essa sensação era de se esperar, pois o que é revelado ao místico é, 

em tese, aquilo que estaria “por trás” da realidade material, e, sendo a linguagem parte dessa 

realidade material, é de se esperar que ela não dê conta do transcendental -  um esquema 

transcendental-linguagem-mundo muito bem ilustrado pelo Fausto de Svankmajer, creio. A 

linguagem mística é altamente metafórica, portanto, nessa tentativa de dar forma ao que é amorfo, 

mas, mesmo assim, permanece a impressão de que essas tentativas de descrição da experiência 

mística são imprecisas e provisórias -  o que é razoável, porque elas não são o objetivo da 

experiência mística. Para o poeta moderno, a Experiência está além também do que a linguagem 

comum lhe oferece no tocante aos recursos expressivos, mas ele encontra justamente nessa



necessidade de expressão o desafio a partir do qual surge o poema, através da criação de novos 

recursos. Ele desconfia da linguagem e a encontra infértil e “sórdida de mentiras”, mas acredita 

ainda que pode superar esses problemas e não deixar a sua Experiência cair no mutismo. Mais do 

que isso, ele acredita ainda que esse processo será enriquecedor para a linguagem e a criatividade 

humana. Apesar de divergirem nesse ponto, essa aproximação entre o misticismo e a poesia foi 

especialmente fértil ao longo de todo o século XIX. Tivemos místicos e ocultistas que foram leitores 

de poesia e poetas leitores de tratados místicos, e acredito que tenha sido demonstrado que é um 

erro deixar isso de lado ao tratarmos da literatura do período.

Para o começo deste capítulo, analisaremos alguns casos de poetas que exploram essas 

experiências inomináveis e as soluções encontradas, pondo também em prática os conceitos de 

sinceridade e autenticidade de Trilling (1971) e Golomb (1995) que exploramos no capítulo 

anterior.

Um sentimento244 como o amor erótico leva, em Shelley, por exemplo, à seguinte 

declaração:

I can give not what men call love,
But wilt thou accept not 

The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not,—

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,

The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

(Shelley, 2002, p. 525)

Esses versos constituem a segunda estrofe de um poema que costuma ser intitulado “To —”, 

“Love” ou “One word is too often profaned”, em referência ao seu primeiro verso. Publicado 

originalmente numa edição de poemas póstumos organizada por Mary Shelley, em 1824, ele é 

dedicado a Jane Williams, esposa de Edward Williams, amigo de Shelley que o acompanhou em seu 

naufrágio derradeiro em 1822. Os Shelley passavam por uma fase conturbada de seu 

relacionamento e, pelos relatos biográficos, Percy começava a desenvolver sentimentos pela esposa 

de seu amigo -  sentimentos, no entanto, que não sabemos se eram ou não recíprocos ou se 

chegaram a ser consumados em algum momento, ainda que o consenso é que seja muito provável 

que não. A bem da verdade, esses detalhes não importam e beiram a fofoca literária, mas as 

circunstâncias biográficas em torno desse poema e outros poemas dedicados a Jane Williams (como

244 Estou ciente da ingenuidade que é afirmar que um poema nasce de um sentimento. É evidente que não tem como 
saber de onde surge o ímpeto que leva um indivíduo ao ato de sentar e escrever um poema (e, em todo caso, se 
soubéssemos de onde isso vem, muito dos aspectos místicos da poesia seriam derrubados) e isso igualmente é 
irrelevante. O que importa é que o poema se apresenta dessa forma, como uma reflexão sobre o sentimento descrito 
pela palavra /ove.



“With a Guitar, To Jane” ou “To Jane: The Invitation”) são importantes para entendermos que tipo 

de relação está sendo explorada nesses versos. Nesse caso, a linha entre dados relevantes e fofoca é 

tênue, mas, considerando que se trata de uma criação humana que não surge de um vácuo, mas 

constitui uma forma de literatização da própria vida, tampouco é adequada a postura da análise 

descontextualizada promovida por correntes como a Nova Crítica, que foi hostil à poesia de Shelley. 

Esse tipo de dado é, no mínimo, tão relevante quanto saber, por exemplo, que muito da poesia de 

Shelley em 1819 tem um teor abertamente político por conta do Massacre de Peterloo, ou que a 

política de sua poesia de juventude é marcada pelo pensamento de seus sogros, William Godwin e 

Mary Wollstonecraft, os pais da mulher que viria a ser conhecida pelo nome de Mary Shelley.

“Não posso dar aquilo que os homens chamam de amor”: o poeta aqui, ou sua persona 

poética ou eu-lírico, se empregarmos a terminologia mais sofisticada, demonstra uma recusa 

deliberada em usar a palavra “amor”, ainda que se trate ostensivamente de um poema amoroso -  

algo à moda do amor cortês, poderíamos dizer, que é a base da poesia amorosa ocidental desde o 

renascimento, como herança medieval, e cuja situação típica, em que o poeta cobiça uma mulher 

comprometida, é bastante semelhante ao contexto em que o poema de Shelley se constrói. Presume- 

se, pois, que a palavra “amor” tenha sido maculada demais para ser usada, como dizem os versos de 

abertura: “One word is too often profaned / For me to profane it” . O principal mote do poema, 

portanto, é a ideia de que a palavra pode ser profanada, sendo a profanação, no mundo ocidental 

criado por uma cultura de herança abraâmica, possível de definir tanto como a blasfêmia direta 

quanto como o uso indevido do nome divino: “Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus” 

(Ex. 20:7). Comojá comentamos, tanto entre religiosos mais ortodoxos, sobretudo osjudeus, quanto 

entre ocultistas, a maneira de se preservar uma palavra, seja o tetragrama do nome divino ou as 

palavras bárbaras de rituais mágicos, é criando um contexto de sacralidade à parte do mundo 

profano no qual essas palavras possam ser ditas. O tabu -  ou melhor, pelo menos um dos tipos de 

tabu -  opera por essas linhas, mas, tendo toda forma de tabu real sido extinta no mundo moderno, o 

que sobra são apenas resquícios desse mecanismo, observáveis aqui. Para Shelley, algo semelhante 

acontece com a palavra love, tanto que ele se recusa a sequer dizê-la até a segunda estrofe. 

“Profanar” o nome do amor, assim, seria usá-lo em vão também: como o uso fora de contextos 

puros o suficiente “desgasta” a palavra, segundo essa lógica, sobretudo quando se trata do uso 

insincero, Shelley identifica esse fenômeno como tendo ocorrido com o amor.

A resolução que o poeta encontra é dissolver esse sentimento numa série de imagens: 

Shelley oferece não “amor”, mas uma veneração (worship) que o coração faz ascender aos céus, o 

desejo (desire) da mariposa pela estrela, da noite pela manhã, e a devoção (devotion) ao que esteja 

distante da esfera da nossa dor, deste vale de lágrimas que é a vida humana. Em troca, ele pede dela



não que seu amor (ou devoção, etc.) seja reciprocado, mas que ela tenha por ele piedade: “And pity 

from thee more dear / Than that from another”. E uma típica forma transcendente de amor, na qual o 

amante se reconhece numa posição inferior ao objeto de seu desejo, que ele desloca perpetuamente 

para uma posição inalcançável, como é a estrela para a mariposa. E evidente que não podemos falar 

de “os sentimentos do poeta”, porque, até onde sabemos, esse tipo de coisa é inacessível e, no 

limite, irrelevante -  já dizia Eliot, “his particular emotions may be simple, or crude, or flat” (Eliot, 

1964, p. 10). Porém, dada a situação em que figura biográfica de Shelley se via, ele próprio casado 

e escrevendo poemas para a esposa do seu melhor amigo, a situação emocional descrita no poema 

não é de todo incongruente com o que se tem relatado em sua biografia como a conhecemos. O 

importante é que, ao dar esse tratamento para o tema, o poema transmite uma maior aparência de 

sinceridade, justamente ao recusar o comum, o clichê, (a palavra “amor”), o geral pelo particular (a 

série de imagens que formam seus versos finais)245, de forma análoga ao modo como uma 

mensagem escrita de próprio punho é vista como mais sincera do que um cartão já pronto -  outra 

instituição, aliás, que surge na Europa no começo da era moderna e se torna popular no XIX. O 

poema também toca na intensidade do ser de que Trilling fala quando trata de “Michael”, de 

Wordsworth: ele é uno com seu sentimento, e a força de sua originalidade (quantos poemas de 

amor, afinal, envolvem a pessoa reconhecendo que é incapaz de dar amor?) comprovaria que, por 

não recorrer ao tradicional ou ao clichê, que poderiam falsificar o sentimento, induzindo formas 

inautênticas de sentir, esse sentimento só poderia ser verdadeiro.

O mesmo tema é retomado, surpreendentemente, por autores tão contemporâneos quanto 

Margaret Atwood, em “Variations on the word love”, presente em sua coletânea de poemas True 

Stories, de 1981. Diz a poeta, nos versos de abertura: “This is a word we use to plug / holes with. 

(...) Add lace / and you can sell / it” (Atwood, 1981), escarnecendo dos usos variados da palavra no 

mundo público e comercial (o que talvez ainda não fosse uma preocupação para Shelley no estágio 

do capitalismo ainda pré-Barratt que ele testemunhou), para depois contrastá-la com seus 

sentimentos privados: “Then there’s the two / of us. This word / is far too short for us, it has only / 

four letters, too sparse / to fill those deep bare / vacuums between the stars / that press on us with 

their deafness”. A relação falsificada entre a representação proposta pelo discurso estabelecido e o 

real é enfatizada quando ela diz que os corações vermelhos usados para tapar buracos nas páginas e 

que simbolizam o amor em nada se parecem com corações reais, o que aponta para o problema da 

experiência do amor autêntico contra aquilo que é dito que deve ser a experiência do amor. Atwood 

segue por vias mais próximas das técnicas modernistas do século XX e de um éthos menos

245 Nestas interseções entre a sugestão como técnica poética e os efeitos de sinceridade/autenticidade, podemos pensar 
nas famosas palavras de Pound, em seu ensaio Credo, de 1918: “I believe in technique as the test of a man’s 
sincerity” (Pound, 1968, p. 15).



romântico, que não preza mais pela idealização do que é distante ejamais consumado, valorizando 

o que é mais íntimo e concluindo de maneira menos grandiloquente: “this word is not enough but it 

will / have to do”. Porém, em termos de estrutura, pode-se dizer que Atwood reescreve Shelley com 

grande proximidade à sua filosofia da linguagem amorosa.

Podemos comparar agora essa situação ao que se vê na obra de Baudelaire, como em “Je 

t’adore à l’égal de la voûte nocturne”, publicado na primeira edição das suas Flores do Mal, em 

1857, do qual transcrevo os versos abaixo:

Je t ’adore à l’égal de la voûte nocturne,
Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,
Et t ’aime d’autant plus, belle, que tu me fuis,
Et que tu me parais, ornement de mes nuits,
Plus ironiquement accumuler les lieues 
Qui séparent mes bras des immensités bleues.

Je m ’avance à l ’attaque, etje grimpe aux assauts,
Comme après un cadavre un choeur de vermisseaux,
E tje chéris, ô bête implacable et cruelle!
Jusqu’à cette froideur par où tu m’es plus belle!
(Baudelaire, 1985, p. 160)

Baudelaire trabalha, como Petrarca muito antes dele, com paradoxos: é essa crueldade que 

faz com que a amada seja mais bela, é o fato de ela fugir dele que o faz amá-la mais246. De novo o 

tema é um tipo de amor inatingível, o que é reforçado pela imagem da distância entre os braços do 

poeta e as imensidões do azul, semelhantes ao que vimos em Shelley (“mariposa”, “devoção”). 

Apesar desses elementos tradicionais, o poema chega a pontos que nem Petrarca nem outros poetas 

mais tradicionais ousaram chegar: a intensidade que distorce e deforma, levando ainda além o 

conceito da expressão de dor que tem sido um elemento importante da discussão sobre a arte no 

romantismo247. A mulher amada é descrita como uma “fera”, que é “implacável e cruel”, e ele 

avança ao ataque sobre ela como uma... legião de vermes num cadáver? A imagem é 

deliberadamente grotesca e destoa de tudo que se possa encontrar na lírica amorosa ocidental que 

não seja de verve satírica. E, no entanto, não se trata de um poema satírico, nada nele nos indica um 

espírito cômico, uma busca pelo riso. Em vez disso, a estética do que é feio e desagradável é, na 

verdade, mais um terreno, longe do banal, no qual pode ser buscada a autenticidade, como diz 

Friedrich:

Baudelaire a souvent parlé de la beauté. Dans sa poésie cependant, cette beauté se réfugie 
dans la forme et dans la métrique, dans les vibrations de la langue. Baudelaire utilise des 
éléments paradoxaux qui inversent la signification afn de donner à la beauté une séduction

246 Colocando dessa forma, somos inevitavelmente lembrados das cenas clássicas do cangambá Pepe Le Pew nos 
desenhos dos Looney Toones. Não me arrependo de fazer essa associação.

247 Vale lembrar como o ensaio Laocoonte: sobre as fronteiras da pintura e da poesia (1766), de Lessing, começa sua 
discussão explorando justamente a representação de dor e agonia na estátua Laocoonte e seus filhos.



agressive, « l ’épice du déconcertant ». Afin d’être protégée contre le banal et d’aller contre 
le goût vulgaire, la beauté doit être bizarre, « pure et bizarre », selon l ’une des définitions 
qu’en donne Baudelaire. Il a cependant, et sans en faire mystère, souhaité la laideur comme 
l’équivalent d’un nouveau secret qu’il s’agit désormais de pénétrer, comme le point de 
rupture permettant d’accéder à l ’idéalité.
(Friedrich, 1999, p. 56)

Essa “estética do feio”, para usarmos o termo de Friedrich, é um desses novos recursos que a 

poesia moderna poderá utilizar; e a presença do grotesco num poema amoroso, ainda que diminua 

as chances de o poema poder ser usado para qualquer propósito, qualquer função perlocucionária 

mais prática (a saber, de fato “conquistar” a amada), faz dele mais radicalmente original (e um 

“inutensílio”). Para ilustrar o argumento de Trilling sobre a questão de como a sinceridade dá 

espaço à autenticidade como conceito, podemos dizer que não faz sentido se perguntar se esse 

poema é sincero ou não: o que significar amar uma pessoa como quem “ama a abóbada noturna”? O 

que significa comparar o casal a uma carniça e vermes? Se um amante compara a pessoa amada a 

um conjunto de imagens clichê, é compreensível que ela se pergunte se ele está sendo sincero, 

afinal esse é o tipo de coisa que ele pode ter visto em qualquer canção ou poema brega, qualquer 

jingle ou cartão pré-fabricado e repetido a inúmeras outras pessoas, via imitação do comportamento: 

“é isso que as pessoas dizem e fazem quando amam, logo é o que deve ser feito”. Tal pensamento 

sequer tem a oportunidade de se passar pela cabeça da pessoa diante dessa bizarrice. Primeiro vem 

o choque. Depois, se a questão da sinceridade vem à tona é apenas com horror: “ele realmente me 

vê como uma carniça?” O feio, o grotesco, o obsceno, por ser pouco palatável aos gostos do 

público, mostra como o poeta se desvia dos hábitos mecânicos da linguagem comum para criar um 

arcabouço de imagens próprias, que pertencem apenas ao seu universo particular -  e, por isso, 

autêntico.

Ao mesmo tempo, ele lega esses novos recursos às gerações futuras de poetas. Vejamos mais 

um exemplo, agora da poesia brasileira, da obra de Roberto Piva, escrito cerca de cem anos depois e 

publicado na coletânea 20poemas com brócolis:

XIV
“para o Carlinhos”

vou moer teu cérebro, vou retalhar tuas
coxas imberbes & brancas, 

vou dilapidar a riqueza de tua
adolescência, vou queimar teus 
olhos com ferro em brasa, 

vou incinerar teu coração de came & 
de tuas cinzas vou fabricar a 
substância enlouquecida das 

cartas de amor.

(música de 
Bach ao fundo)



Acredito que sejam claras as aproximações com Baudelaire, na medida em que a intensidade 

do sentimento se reflete na intensidade da violência das imagens. O procedimento foi extrapolado 

aos seus limites: é o tipo de poema que, se a pessoa amada recebe num papel sem um maior 

contexto, é mais provável que acabe chamando a polícia do que qualquer outra coisa. No entanto, o 

poema retém ainda algo de tradicional, como as imagens de fogo e brasa, tipicamente ligados ao 

campo do discurso amoroso, a cartografia do corpo do amado, com a referência erótica às coxas 

(descritas como “imberbes”, segundo à tradição pederástica grega), e a possível alusão bíblica com 

a expressão “coração de carne” (Ezequiel 36:26). O gesto de fabricar, a partir das cinzas do amado, 

a “substância enlouquecida das cartas de amor”, que é o único elemento do poema que deixa 

explícito se tratar de um poema amoroso (o que vem igualmente como um baque violento num dos 

últimos versos), lembrando o de guardar a “forma e a substância divina do meu amor já 

decomposto” em Baudelaire, em “Uma carniça”, e o detalhe da “música de Bach ao fundo” dá uma 

contraposição irônica à situação toda. De novo, a questão da sinceridade não vem à tona, ou, pelo 

menos, para o Carlinhos é melhor que ela não venha -  é melhor que Piva não tivesse a intenção 

sincera e real de moê-lo e retalhá-lo. Ao mesmo tempo, não é bem uma mentira, mas uma hipérbole 

que expressa essa intensidade de sentimento, que, para o poeta, só encontra expressão adequada via 

imagens violentas -  talvez porque não fizesse sentido tratar da paixão violenta e explosiva em 

outros termos. Mas aíjá começamos a adentrar o terreno da especulação sobre a vida.

Ainda estamos com esses exemplos um pouco distantes do fenômeno que é a nossa principal 

preocupação aqui, i.e. como essa intensidade leva à destruição da linguagem no tocante às suas 

capacidades comunicativas, como observado por Benjamin, Veyne e Steiner. Mas já é possível 

vislumbrar como essa possibilidade virá a se concretizar (e no caso de Piva, um poema de tão fácil 

compreensão como esse é mais a exceção do que a regra em sua obra). Levando adiante esse 

mesmo processo no qual fundem-se noções de originalidade, transgressão e particularidade 

autêntica -versus reprodução generalizada, não é de se surpreender que o final do século XIX viesse 

a produzir uma poesia cada vez mais difícil.

E isso nos leva a mais um exemplo, desta vez da obra de Emily Dickinson:

I cannot live with You —
It would be Life —
And Life is over there —
Behind the Shelf

The Sexton keeps the Key to —
Putting up
Our Life — His porcelain —
Like a Cup —



Discarded of the Housewife —
Quaint — or Broke —
A newer Sevres pleases —
Old Ones crack —

I could not die — with You —
For One must wait
To shut the Other’s Gaze down —
You — could not —

And I — Could I stand by 
And see You — freeze —
Without my Right of Frost —
Death’s privilege?
( . . . )
(Dickinson, I960, p. 317)

As frases de Dickinson são, lidas de forma individual, perfeitamente claras e 

compreensíveis, mas sua argumentação se vê fraturada, o que é reforçado pela opção dos travessões 

como único elemento de pontuação. A imagem que emerge é a das porcelanas numa prateleira, 

trancafiadas pelo sacristão, que representa um tipo de vida aprisionada, subentendida, pela presença 

das palavras como “sacristão” e “dona de casa” como uma vida conjugal -  a vida de verdade, 

porém, como ela diz, está além dessa prateleira. O argumento, ainda que lógico (“eu não posso 

viver contigo, pois isso seria vida, e a vida de -verdade é algo além dessa experiência embotada, que 

paradoxalmente seria o viver contigo num casamento”), segue por vias tortuosas, e a metáfora da 

prateleira surge inesperadamente, antes de dar lugar para a retomada subvertida do mote inicial do 

poema (“I cannot live with You (...) I could not die — with You”), que vem acompanhada por uma 

explicação enigmática. Morrer é fechar os olhos do outro, tanto no sentido material do gesto de 

fechar os olhos do defunto, quanto no sentido mais abstrato da quebra do contato visual, de a pessoa 

não fazer mais parte do seu mundo. E o amado seria incapaz de esperar para fechar os olhos dela, 

tanto quanto ela seria incapaz de se permitir vê-lo na frieza da morte sem desfrutar também ela 

própria desse “privilégio” que é morrer, esse “direito de gelo”. Tanto a vida com ele quanto a morte 

com ele lhe são impossibilidades, e o poema prossegue negando ainda a ressurreição ao seu lado, 

após a morte, segundo a escatologia cristã, e os desencontros na pós-vida.

Essas impossibilidades são, mais uma vez, o que sustenta o poema, literalmente “that White 

Sustenance — / Despair —”, com que ele se encerra. Dickinson conclui suas meditações com uma 

série de paradoxos: os dois deverão se “encontrar separados” (meet apart), ela “aqui” e ele “ali”, 

apenas com a porta aberta (“just the Door ajar”), mas uma porta que é “oceanos e prece” e, por fim, 

o “desespero”, que, ao mesmo tempo que destrói as esperanças (é esse, afinal, o sentido de 

“desespero”), também fornece-lhe sustância. Mais uma vez a mesma temática do amor paradoxal 

ressurge, mas agora distorcida por uma linguagem telegráfica, fragmentada e repleta de expressões



enigmáticas que contrastam na forma, inclusive, de modo dissonante, com a variação do ballad 

meter utilizada, típica da poesia mais fluida de tradições orais. O poema se constrói com múltiplas 

camadas de ironia, em forma e conteúdo, demonstrando o paradoxo amoroso em vez de apenas 

descrevê-lo.

Todos esses procedimentos nos levam, não de maneira teleológica, mas pelo acúmulo de 

novas técnicas e procedimentos e pelo hábito de um certo público leitor de poesia se acostumar a 

essas dissonâncias, à poesia do alto modernismo. Vejamos, por fim, este poema amoroso de e. e. 

cummings, publicado pela primeira vez no volume is 5, de 1926:

since feeling is first 
who pays any attention 
to the syntax of things 
will never wholly kiss you; 
wholly to be a fool 
while Spring is in the world

my blood approves 
and kisses are a better fate 
than wisdom
lady i swear by all flowers. Don’t cry 
—the best gesture of my brain is less than 
your eyelids’ flutter which says

we are for each other: then 
laugh, leaning back in my arms 
for life’s not a paragraph

And death i think is no parenthesis 
(cummings, 1981, p. 291)

Mais uma vez temos uma mistura de elementos tradicionais com inovações. A menção à 

primavera (“while Spring is in the world”) é comum na poesia amorosa no mundo europeu, em sua 

comemoração do retorno da vitalidade da Terra após o inverno, com as flores que são típicas da 

estação (“i swear by ali flowers”) servindo de símbolos do desejo sexual -  de quebra, na associação 

mítico-genérica de um teórico como Northrop Frye, a primavera é associada ao gênero literário da 

comédia, cujo cerne é o sexo (Frye, 1990, p. 151 e ss.). E, é claro, há beijos também. Beijos 

costumam ser um bom indicativo de poesia amorosa ocidental, ainda que, por acaso, não tenham 

aparecido em nenhum dos poemas desta seleção até o momento.

Nosso mote principal, de que as palavras não dão conta do sentimento, reaparece no verso 

de abertura “since feeling is first” : o sentimento vem primeiro, as palavras presumivelmente depois, 

de modo que prestar atenção na sintaxe das coisas (“sintaxe” sendo, bom lembrar, um termo 

gramatical) significa refrear-se na entrega amorosa, o que faz do contato amoroso um coito 

interrompido muitíssimo insatisfatório. Essa temática textual é retomada nas estrofes finais quando



o eu-lírico afirma que a vida não é um parágrafo, o que é uma conclusão bastante lógica partindo 

das reflexões gramático-sexuais do começo do poema, e a morte não é um parêntese, isto é, sua 

realidade é abrangente demais para ser contida (como um pensamento pode ser contido dentro de 

parênteses). Entre o começo e o fim do poema temos toda uma sequência de imagens, encadeadas 

de forma errática, numa fragmentação reforçada pela pontuação esparsa, que dão mais substância a 

esse mote principal, como “kisses are a better fate than wisdom” e “the best gesture of my brain is 

less than your eyelids’ flutter” . Porque é melhor beijar do que ser sábio, o poeta se regozija em ser 

um tolo por completo (“wholly to be a fool”) e, mesmo que ele não fosse, nada do que ele pode 

pensar racionalmente chega à altura de um gesto singelo como o movimento das pálpebras da 

amada -  o que o desencoraja a não ser tolo, óbvio.

A sintaxe do poema em si, no entanto, não é de todo errática e, em sua maioria, os versos 

são compreensíveis, mas há pequenas interferências que causam estranhamento. Os versos de 

abertura são estranhos, não só porque começam in medias res, traçando um argumento para uma 

questão desconhecida para o leitor, mas também porque o que eles dizem (“já que os sentimentos 

vêm primeiro, aquele que prestar atenção à sintaxe...”) poderia ser transmitido de uma forma mais 

natural numa construção como “since feelings come first, he who pays any attention...”. Mas é 

evidente que isso reduziria essa expressão singular a uma frase banal.

Acontece então que a omissão de um “he” -  ou “she” ou “anyone”, etc. -  ali dá a falsa 

sensação de que o “who” do verso seguinte está ligado a “feeling”, o que leva o leitor a precisar 

reler a estrofe quando o período chega ao fim, haja vista que a sintaxe não (fecha -  e isso é irônico, 

porque cummings está colocando o leitor logo na posição de quemjamais virá a beijar a destinatária 

do poema, porque se prende a esses detalhes bestas, como sintaxe! Os versos seguintes também são 

ambíguos no sentido de que não se sabe quando uma oração continua a anterior ou não. Já a 

capitalização é deliberadamente irregular, reafirmando a autoridade do poeta: no mundo normal, o 

uso das maiúsculas segue certas regras que favorecem a clareza e a padronização comunicativa, mas 

o poeta não precisa se preocupar com essas coisas, apenas com aquilo que acredita que pode 

enriquecer o poema e expressar sua originalidade. O resultado é um poema notável em sua 

capacidade de tratar do sentimento amoroso pela demonstração, em vez da descrição, pondo em 

prática o que prega -  o que acaba, mais uma vez, propondo uma situação paradoxal, porque o 

poema é feito de palavras, ao mesmo tempo em que reconhece que a vida vai além disso (“life’s not 

a paragraph”). Logo, se tratarmos a questão em termos de vitalidade da sua força criativa, como se 

costuma ler na literatura sobre poesia e autenticidade, o poema representa um tipo de fotografia, um 

instante congelado, de uma luta, por parte das palavras, para ir além das palavras, i.e. a linguagem 

que se debate contra os próprios limites de que viemos falando desde o começo deste estudo.



O resultado é um poema que talvez não seja de todo opaco ou difícil, pelo menos não como 

o exemplo do “Das Gedunkelte Splitterecho” de Celan (as referências amorosas deixam claro o 

gênero do poema, pelo menos), mas que apresenta dificuldades e problemas, como o porquê da 

sintaxe que não fecha ou o que significa um argumento como “ria e recoste nos meus braços porque 

a vida não é um parágrafo”. Tais problemas, como comenta Steiner, não podem ser resolvidos pela 

paráfrase, porque fazem parte da própria estrutura e do projeto do poema, que exige a leitura 

minuciosa (contemplativa) do leitor. Ele se vê obrigado a se engajar com o poema de forma mais 

ativa do que seria com um poema que declara as coisas com mais clareza.

Com isso encerramos nossa pequena turnê, que inaugura este capítulo, sobre poemas 

amorosos e suas violações da linguagem comum. Não é minha pretensão analisá-los mais a fundo 

para além desses elementos que são o nosso objeto de estudo, nem pressuponho que essa seleção de 

exemplos seja abrangente ou representativa de algo além de preferências práticas, didáticas e 

pessoais, mas acredito que ela demonstre algo do fenômeno mencionado: porque cada poeta sente 

que sua língua (ou a linguagem de forma geral) se vê desprovida dos recursos necessários para dar 

forma plenamente àquilo de que ele ou ela deseja tratar (no caso, a Experiência amorosa, para além 

do clichê), é preciso, para que possa fazer jus à Experiência de uma maneira original, encontrar 

novos recursos, que se somam ao arcabouço dos recursos poéticos da linguagem disponíveis aos 

poetas das gerações seguintes, que repetem esse ciclo conforme o público vai se acostumando a 

violações de gosto, decoro, comunicação, etc. A escolha do tema amoroso se justifica pela 

abundância de material -  e um material bastante variado -  e pelo fato de que, sendo um tema de 

grande popularidade ao longo de toda a história da literatura, por mais que os conceitos de amor em 

si possam mudar, a poesia amorosa moderna precisa se debater contra todo tipo de convenções. O 

poeta que insiste na poesia escrita precisa oferecer algo a mais, algo que o leitor não possa ter com 

as letras de uma canção de amor que toca no rádio, por exemplo. E a intensidade é sempre um risco 

porque, dependendo de como se lida com ela, ela ameaça atingir o “brega”, que é tido por 

inautêntico pois é, ao mesmo tempo, convencional e exagerado.

Costuma-se ver a originalidade radical desse gesto como mais do que uma peculiaridade de 

personalidades excêntricas que flertam de formas bizarras; ela é o próprio sopro do divino vindo 

para perturbar as estruturas da vida mesquinha e cotidiana (ou, pelo menos, é isso que os poetas 

quereriam que fosse). Se a linguagem é desgastada pelo seu uso massificado -  e as experiências 

humanas em si e suas percepções acabam banalizadas por consequência, na medida em que se crê 

que uma pessoa que só tenha acesso a formas inautênticas de dar sentido ao mundo, como as 

oferecidas pela publicidade, acabará ela própria tendo experiências inautênticas e tomando-se um



avatar dessa inautenticidade, uma entidade morta e mortificante -, esses novos modos de usá-la 

restauram sua vitalidade.

Isso não é feito de forma pontual, caso a caso, mas como uma consequência 

(perlocucionária?) da produção da poesia. Como afirma Ben Lemer, a poesia é, para os poetas, 

leitores de poesia e simpatizantes, maior do que a soma dos poemas -  ela é a “própria imagem da 

inventividade humana”. Daí a sensação de calamidade ao se imaginar o fim da poesia e dos poetas. 

Por serem eles que purificam a linguagem da tribo, sua extinção seria a extinção da própria chama 

prometeica da criatividade (ou, pelo menos, uma pane num sistema de filtragem de um aquário). As 

consequências seriam claras: a massificação e o embotamento das personalidades, a submissão à 

ordem, ao tédio, ao consumo e às experiências de segunda mão, o estreitamento das experiências 

humanas, a extinção de tudo que faz uma vida autêntica. Esse conceito já está suficientemente bem 

absorvido pela cultura de massa -  surgindo, de forma notável, em filmes que se tornaram eles 

próprios clichês, como o famoso Sociedade dos Poetas Mortos - , mas acredito que até o momento 

ele não tenha sido explorado como o exploramos aqui, sobretudo em sua dimensão histórica. 

Professores de literatura bem-intencionados, à moda do fictício Prof. Keating, e ansiosos por 

transmitir aos alunos o gosto pela leitura, sobretudo a “boa literatura”, sobretudo a “boa poesia”, 

que parece oferecer maior resistência, não raro recorrem a esse discurso. Mas, se não 

contextualizarmos esse posicionamento, inserindo-o como parte da história recente do mundo 

ocidental, por melhores que sejam as intenções, corremos o risco de falsificar o passado, incluindo 

tudo, desde a poesia clássica ou pré-clássica e a chamada etnopoesia até a poesia contemporânea 

num mesmo balaio. Ainda que todas essas formas artísticas possam ser fruídas de maneira 

contemporânea, é crucial que não se crie a ilusão de que um poeta latino ou, tanto mais distante, um 

poeta, escriba ou cantor babilónico ou inca ou maori ou guarani, pensasse em termos de 

autenticidade e resistência contra um mundo massificante.

E assim que se constrói a principal narrativa que sustenta a prática poética ocidental a partir 

da metade do século XIX, tal como a conhecemos em seus exemplos mais canônicos. Poderíamos 

talvez falar numa ideologia poética moderna dominante, calcada na autenticidade, dentro da qual 

outras formas de ideologia como a ideologia religiosa ou a do espectro direita-esquerda, são um 

aspecto secundário, o que não raro atormenta a consciência política contemporânea entre as classes 

artísticas.

A ideia de um desgaste da linguagem promovido pela vida moderna (e que, como vimos, 

não é uma invenção dos próprios poetas, mas uma angústia própria da modernidade e que persiste 

independente da situação da poesia) oferece um inimigo em comum para os poetas sem espaço 

nessa sociedade utilitária, bem como uma função soteriológica que é única aos poetas e



simpatizantes, que se manifesta no nível do indivíduo e da sociedade, enquanto encoraja novas 

formas, até então impensáveis fora de um hospício, de se usar a linguagem. A modernidade pode ter 

tirado tudo dos poetas e até mesmo declarado o seu fim, como vimos em Peacock, mas lhes deu 

uma forma poderosa de unir éthos, metafísica e estética, bem como um modelo capaz de produzir 

obras tão assombrosas e diversas como Um Lance de Dados, Mensagem ou Quatro Quartetos.

Porém, isso não é o suficiente para dizermos que a hipótese de um desgaste da linguagem 

que a leve à insuficiência tenha em si qualquer substância. Após os nossos percalços pelos capítulos 

2 e 3, podemos compreender de onde surge essa ideia, mas, apesar de sua força poética, isso não 

significa que ela deva necessariamente ser levada a sério fora desse universo poético. Há diversos 

problemas em 1) presumirmos que a linguagem “se desgasta” e/ou “não dá conta das coisas”, 2) 

utilizarmos extensamente esse modelo poético baseado nessa noção, e 3) considerarmos esse 

modelo como principal ou único possível dentro da modernidade. Essas são as questões que 

pretendemos explorar nas duas seções seguintes agora.

2. Perda de sentido, desgaste e contaminação

O primeiro problema quanto à noção de insuficiência e desgaste/degeneração da linguagem, 

que deverá chamar mais a nossa atenção é: sendo esse um fenômeno já amplamente reconhecido, 

pelo menos pelo tanto que a noção é propagada, por que não temos dados concretos sobre o 

assunto? Por que precisamos falar de forma generalizada, nunca com exemplos pontuais que 

possam ilustrar o funcionamento pelo qual as palavras se tornam “meras moedas sem efígie”?

Tanto pior é o fato de que, como apontamos no capítulo anterior, o melhor exemplo que 

temos para um fenômeno que poderia ser entendido como um desgaste linguístico, na medida em 

que algo que era novidade perde esse verniz e se torna familiar, perdendo algo de seu apelo no 

processo, não é nem mesmo poético, mas publicitário, com o caso da degeneração de marcas -  o 

que é irônico, porque esse fenômeno só é visto como “degeneração” pela perspectiva jurídica. O 

juízo de valor é negativo apenas porque implica uma perda dos direitos sobre a marca e, por 

consequência, uma perda financeira. Do ponto de vista linguístico, é um processo natural, 

inevitável e, como espero ter demonstrado, também criativo e enriquecedor.

O motivo, como deveríamos supor, para a ausência de provas de desgaste é que essa ideia, 

fora do âmbito legal, que tem a sua lógica própria, ou do âmbito do misticismo, não tem nenhum 

fundamento concreto. Comojá afirmou Jean Aitchison, na conclusão de sua obra clássica dos anos 

80 sobre o assunto: “The majority of self-proclaimed ‘experts’ who argue that language is



disintegrating have not considered the complexity of the factors involved in language change. They 

are giving voice to a purely emotional expression of their hopes and fears” (Aitchison, 2004, p. 

249). Mais uma vez, temos um caso de uma expressão emocional que ignora os fatos.

O medo da desintegração da linguagem não é recente. Deutscher (2007), por exemplo, nos 

oferece um breve histórico dessas angústias no tocante ao inglês: como ele lembra, Orwell em 1946 

comenta que “a maioria das pessoas que se importam de algum modo com o assunto admitiriam que 

a língua inglesa está em maus lençóis”. Um século antes, em 1848, o linguista August Schleicher 

havia menosprezado o idioma como sendo a mais “desgastada” (ground down) das línguas 

germânicas. Ainda antes, em 1780 o ator Thomas Sheridan expressou a opinião de que o inglês 

havia se degenerado rapidamente desde o reino da Rainha Ana da Grã-Bretanha (1702-14). Porém, 

ainda dentro desse período, em 1712, ninguém menos do que Jonathan Swiftjá havia reclamado das 

“corrupções” da língua em seu “Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English 

Tongue”. Seu contemporâneo, Dr. Johnson, também foi autor do aforismo famoso de que “as 

línguas, como governos, têm uma tendência natural à degeneração” (Deutscher, 2007, pp. 73-4). E 

assim por diante. E claro que esses preconceitos não dizem respeito apenas à língua inglesa, e o fato 

de terem sido pronunciados por alguns dos maiores autores do idioma não lhes confere autoridade 

necessariamente. Pelo contrário, ele demonstra como esse é um problema de paradigma científico. 

Pensar nesses termos, anteriores ao desenvolvimento da linguística, é mais ou menos equivalente, 

podemos dizer, a aderir à teoria dos miasmas, na microbiologia.

Essa crença também pôde ser observada naquilo que vimos no capítulo anterior com a 

hipótese fortemente monofilogenética de que todas as línguas descenderiam do hebraico (ou de 

algum proto-hebraico edênico ou babélico), porém haviam perdido algo de sua força numinosa no 

caminho. E um consenso da linguística que nem a degeneração pela mudança linguística, nem a 

hipótese da descendência de todas as línguas do hebraico têm qualquer base na realidade. Pode 

persistir a crença no poder mágico superior inerente ao hebraico (ou de alguma outra “língua” como 

enoquiano) em relação ao de outras línguas, bem como o conceito, como expresso por Spare, de que 

todas as línguas modernas são inúteis para a comunhão com o divino. Mas essas considerações 

podem habitar apenas o território inverificável do pensamento esotérico, que, ainda que não possa 

ser menosprezado, não pode ser transladado sem problemas para uma discussão mais séria sobre a 

linguagem.

Devemos apontar, no entanto, que a situação aqui descrita é levemente distinta da comentada 

por Aitchison e Deutscher. Não estamos tratando de mudanças linguísticas diacrônicas que podem 

ser interpretadas como degenerações sob uma perspectiva conservadora, como, por exemplo, a 

perda das marcações de caso, mas de uma ideia de que certos usos das palavras podem ter um



impacto negativo a longo prazo sobre a semântica, geralmente causando o que é visto como um 

“esvaziamento” de sentido, sem que haja mudanças gramaticais. Um bom exemplo na discussão 

política contemporânea, frequentemente denunciado pelo senso comum, é o de uma palavra como 

“fascista”, que, como alguns alegam, teria sido “desgastada” pela sua “banalização”, a ponto de ter 

“perdido seu sentido”.

Na psicologia, esse efeito que viemos descrevendo a partir de um viés social poderia ser 

compreendido como análogo ao que se batizou de “saciação semântica” (semantic satiation), a 

perda de sentido causada pela repetição, como quando dizemos a mesma palavra com muita 

frequência num pequeno espaço de tempo, o que gera a sensação de ela se tomou apenas sons. O 

termo foi cunhado na década de I960 pelo pesquisador Leon James (que à época assinava seu nome 

como Leon A. Jakobovits) em sua tese sobre o assunto. Diz o autor:

Some of the evidence and relevant theoretical considerations concerning the effects of 
repeated presentation of stimuli and repeated elicitation of responses have been outlined. It 
was argued that, whether referred to as satiation, inhibition, or extinction, essentially the 
same phenomenon was being considered: a reduction in the likelihood of responding as a 
result of repeated stimulation of the organism. Since efficient learning, in most cases, 
requires practice and repeated responding, it may appear that the concomitant inhibitory 
process is an undesirable adjunct. After a more careful consideration of the facts, however, 
one can comprehend the homeostatic functions served by inhibition. This is obvious in 
purely motor responses where continued and unrestricted output would soon lead to 
irreversible tissue damage were it not for the warning signs of physiological fatigue. But 
this must also be true, although perhaps less obviously so, for mental activity which reflects 
the neurophysiological output ofbrain cells.
(Jakobovits, 1962, pp. 15-16)

Segundo essa perspectiva, portanto, estaríamos diante de um fenômeno que é mais 

fisiológico do que qualquer coisa: a repetição de um estímulo que produz um dado efeito (a perda 

de reatividade a esse estímulo), com a diferença de que, nesse caso, o estímulo é cognitivo. Como 

comenta o autor (ibid., pp.21 e ss.), o fenômeno é bem conhecido (inclusive como uma brincadeira 

popular entre crianças), mas a escassez de pesquisas sobre o assunto até então se dava não tanto por 

uma falta de interesse e mais pela ausência de instrumentos objetivos para mensurar essas mudanças 

de sentido, suprida apenas na década de 1950 com o teste de “diferencial semântico” de Osgood, 

Suei e Tannenbaum. Ao longo de sua tese, Jakobovits parte de uma definição psicológica de sentido 

e analisa os resultados de experimentos, nos quais testa o quanto a saciação semântica afeta o 

pensamento, a capacidade de resolução de problemas, etc. As conclusões de Jakobovits são 

interessantes: o fenômeno foi observável nos testes em que se tem completo controle sobre as 

variáveis, nos quais inclusive é possível observar uma aproximação do tempo de dissipação do 

efeito (ibid., p. 64), mas, tentado a aplicá-lo para exemplos menos moleculares e mais molares, 

como nos casos da repetição na mídia de massa ou de músicas populares nas paradas do rádio,



Jakobovits notou que os resultados foram “menos bem-sucedidos” (ibid., p. 139). É claro que esses 

achados não podem ser dados de barato: testes desse tipo precisam ser feitos repetidamente e com 

corpora significativos, e a metodologia também sempre precisa ser repensada e problematizada248. 

No mais, muitos outros estudos foram feitos na área desde a década de 1960, e uma revisão da 

literatura sobre o tema estaria além não apenas do escopo desta tese, mas de nossa área de estudo, 

na medida em que a questão se aproxima da psicologia e da neurolinguística.

Em todo caso, não deixa de ser interessante que Jakobovits tenha se interessado pela 

aplicabilidade do conceito da saciação semântica para logo tentar entender a mídia de massa, para a 

qual a repetição é uma técnica favorita e que só é possível graças à reprodutibilidade técnica 

Jakobovits poderia ter tranquilamente apresentado sua tese sem esses últimos testes, mas é 

significativo que ele não tenha resistido à possibilidade de aplicar seus achados para tentar entender 

um fenômeno social mais amplo também.

Para nossos propósitos, no entanto, o fato de que há um período de dissipação de minutos, 

sem maiores observações, pelo menos ainda em Jakobovits (1962), quanto aos efeitos de longo 

prazo da saciação semântica, faz com que por ora ele não nos seja particularmente útil para 

entendermos o nosso objeto de estudo. A associação entre as duas coisas fica sugerida com 

facilidade: se a repetição de uma palavra num curto espaço de tempo leva à saciação semântica que 

faz com que ela seja percebida apenas como som e não mais como sentido, então passa a haver uma 

base fisiológica para a noção do desgaste da linguagem e sua percepção de insuficiência como 

consequência. Mas essa relação é menos direta do que pode parecer, e talvez pudéssemos compará- 

la ao relativismo linguístico, que, como observamos com Gonçalves (2008) e Deutscher (2010), tem 

efeitos muito mais sutis do que o whorfianismo poderia supor. No mais, quando observamos os 

casos mais denunciados pelo discurso do senso comum como palavras que foram banalizadas até 

“perderem o sentido”, inclusive as observadas por Steiner (1975, p. 35) -  “paz”, “liberdade”, 

“progresso”, “vontade popular” -  elas tendem a ser termos politicamente carregados, em vez de 

palavras mais comuns e estatisticamente prováveis de serem as mais repetidas no cotidiano, como 

“coisa”, verbos como “ter” e “fazer”, etc.

Há um texto que veremos agora que nos fornece um exemplo interessante para analisarmos 

esse problema, por dois motivos: 1) por representar uma aplicação no discurso jornalístico de teor

248 Para darmos um exemplo, Deutscher, ao analisar os resultados dos estudos de psicólogos sobre os possíveis efeitos 
do gênero gramatical sobre a imaginação dos falantes, problematiza as conclusões com o seguinte argumento: 
“Todos os experimentos descritos até então sofrem de um problema subjacente, isto é, que eles forçaram os 
participantes a exercitarem suas imaginações. Um cético poderia aigumentar, com alguma razão, que a única coisa 
que os experimentos provaram era que os gêneros gramaticais afetam associações quando os participantes são 
coagidos, de forma antinatural, a fantasiar propriedades sobre vários objetos inanimados” (Deutscher, 2010, p. 211, 
grifos do autor).



político dessa visão da linguagem (em oposição à visão no campo literário), o que ilustra esse ponto 

da preocupação com palavras carregadas e demonstra a relevância da nossa discussão, inclusive 

para o cenário atual, haja vista que se trata de um texto recente; e 2) por apresentar argumentos que, 

sob um maior escrutínio, revelam que não condizem bem com a realidade, por mais que sejam boas 

as intenções da autora. Esse texto é o artigo “The Autocrat’s Language”, da jornalista e ativista 

Masha Gessen, publicado em 7 de maio de2017 na New YorkReview ofBooks249.

Gessen é uma autora russa, cujo posicionamento político é abertamente anti-Putin e anti

Trump -  o texto em questão, aliás, oferece comparações entre a linguagem dos dois presidentes e 

seus efeitos danosos. Ela também é lésbica e ativista dos direitos LGBT, o que, num país como a 

Rússia, oferece perigos sérios à sua carreira, liberdade e integridade física. Com esse background, é 

com pesar que agora eu ofereço uma crítica ao seu texto, com a esperança, no entanto, de que esse 

diálogo possa levar a uma reflexão sobre o uso da linguagem que não seja mistificada por essa visão 

poética e que, assim, ofereça possibilidades reais no tocante a estratégias linguísticas.

“The Autocrat’s Language” começa com uma anedota sobre um projeto de demolição em 

Moscou, passa por um comentário sobre a obsessão que o poeta russo Sergei Gandlevsky 

desenvolveu com a terminologia precisa do mundo das ferramentas de construção (o que parece 

gratuito, mas tem uma função temática importante no texto) e então engrena seu argumento contra a 

demagogia política tratando dos abusos cometidos na época da União Soviética. Diz Gessen:

“Freedom,” on the other hand, was, as you know, slavery. That’s Orwell’s 1984. And it is 
also the USSR, a country that had “laws,” a “constitution,” and even “elections,” also 
known as the “free expression of citizen will.” The elections, which were mandatory, 
involved showing up at the so-called polling place, receiving a pre-filled ballot—each 
office had one name matched to it—and depositing it in the ballot box, out in the open. 
Again, this was called the “free expression of citizen will.” There was nothing free about it, 
it did not constitute expression, it had no relationship to citizenship or will because it 
granted the subject no agency. Calling this ritual either an “election” or the “free expression 
of citizen will” had a dual effect: it eviscerated the words “election,” “free,” “expression,” 
“citizen,” and “will,” and it also left the thing itself undescribed. When something cannot 
be described, it does not become a fact of shared reality. Hundreds of millions of Soviet 
citizens had an experience of the thing that could not be described, but I would argue that 
they did not share that experience, because they had no language for doing so. At the same 
time, an experience that could be accurately described as, say, an “election,” or “free,” had 
been preemptively discredited because those words had been used to denote something 
entirely different.
(Gessen, 2017)

249 O tema parece estar “na moda”, de certa forma, como poderíamos concluir ao observar que um artigo também foi 
publicado no Independent no dia 26 de setembro de 2018, de autoria de Robert Fisk, intitulado “Take my word for 
it, the English language is facing destruction”. No entanto, porque é recente demais (i.e. foi publicado já  num 
momento em que esta tese se via num estágio avançado de redação), não o comentaremos. Basta observar, porém, 
que ambos os casos são artigos de jornalistas, não linguistas, e ambos começam citando anedotas que envolvem 
poetas (Seigei Gandlevsky, no caso de Gessen, e Edmund Blunden, no de Fisk).



O argumento faz sentido à primeira vista: uma “eleição” na qual os eleitores aparecem para 

votar com uma cédula já pré-preenchida é uma farsa. Ninguém deve contestar essa afirmação, 

imagino. Chamar isso de “eleição” (ou melhor, vybory, Bbiõopbi, em russo) já é forçar a barra; falar 

em “livre expressão da vontade dos cidadãos” é torcer o punhal depois do golpe. Mas é um exagero 

whorfiano dizer que a coisa “não podia ser descrita”, considerando que a própria autora acabou de 

descrevê-la, de forma perfeitamente comunicável. Essa afirmação comete pelo menos dois 

equívocos, sendo o primeiro pressupor que há uma relação unívoca entre as palavras e seus 

significados, e o segundo, o de subestimar a capacidade criativa das pessoas em situações de 

opressão.

O que é uma eleição? A palavra deriva do latim êlêctió, “escolher”, que também tem um 

sentido religioso dentro da escatologia cristã: “Muitos serão os chamados, mas poucos os 

escolhidos”, lê-se em Mateus 20:16, e a palavra usada na Vulgata poderia ser traduzida como 

“eleitos”: multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Por sua vez, êlêctió e seus derivados partem do 

verbo êligó, “eu escolho”, que contrai o prefixo ex-, indicando que algo sai de algum lugar, e o 

radical legó, oriundo do proto-indo-europeu, para “catar”, “colher”. O sentido figurativo de 

“escolher” é compreensível a partir do gesto concreto, de colher flores ou frutas, por exemplo. 

Logo, uma eleição, pelo menos nas línguas que derivaram sua terminologia eleitoral do latim é 

escolher um representante -  e, por isso, ser privado de uma escolha real transforma a situação numa 

farsa250.

Mas o conceito de eleições é ele próprio recente na história do Ocidente (Webb, Eulau & 

Gibbins, 2015). Com a maior adesão à ideia de que os governantes derivam sua autoridade do 

consentimento da população e que é possível escolhê-los, esse sentido passou a deslocar outros 

sentidos possíveis para a palavra, como o de “predileção”, que aparece nos dicionários do português 

dentre as acepções secundárias, ou o sentido religioso, no caso do inglês election. Não podemos 

afirmar qualquer primazia, portanto, na relação entre a palavra e o seu conceito como a usamos 

hoje, em seu sentido político. E, ainda que gregos e romanos já praticassem uma forma de 

democracia, elegendo seus representantes, ninguém proporia o argumento de que a dêmokratíã 

clássica à moda ateniense é a única forma de democracia possível, com base na lógica de que esta é 

uma invenção grega e, logo, eles teriam alguma autoridade por isso. A democracia grega tinha 

muitas coisas que para nós são inaceitáveis -  como excluir a representatividade de mulheres, 

estrangeiros e escravos... para não falar nada do problema, óbvio, que é a existência de uma 

escravocracia.

250 Vybory, o termo em russo, também está ligado aos substantivos vybor (“escolha”) e vybrat (“escolher”).



Alguém de tendência mais conservadora poderia propor o argumento de que devemos nos 

orientar pelo contexto original no qual uma palavra surge para determinarmos seu sentido 

“verdadeiro”, a partir do qual todos os outros seriam “desvios” ou “corrupções”, que é mais ou 

menos o espírito inicial da etimologia como ciência -  do grego, étumon, “verdadeiro sentido”, + 

logia, “estudo”. E desumano, no entanto, manter essa postura no caso de uma palavra como 

“democracia”. O contexto original em que a palavra surge não tem -  nem deve ter -  nenhuma 

primazia sobre seus usos futuros, e contrariar isso é bater de frente com o conceito básico da 

linguística, desde Saussure, da arbitrariedade do signo, para não falar nada dos direitos humanos.

Minha outra crítica diz respeito à pressuposição de Gessen de que, ao chamar falsamente 

uma falsa eleição de “eleição” o governo soviético estava, de algum modo, exercendo um poder 

sobre a capacidade cognitiva do eleitorado de processar sua experiência, aprisionando-o pelo 

pensamento, como fica claro pela sua referência aM/7 Novecentos e Oitenta e Quatro. O argumento 

dela aponta para a inautenticidade da situação toda: “Hundreds of millions of Soviet citizens had an 

experience of the thing that could not be described, but I would argue that they did not share that 

experience, because they had no language for doing so” (Gessen, 2017). Ao se engajarem numa 

atividade mecânica e sem sentido, os eleitores são desumanizados em algum grau, reduzidos a 

máquinas incapazes de se desviarem de sua própria programação, porque despreparadas para isso. A 

imagem nos faz pensar em Bartleby mais uma vez e na inautenticidade mortificante da burocracia 

que leva à morte-em-vida e a banalidade do mal eichmanniano, bem como as imagens de 

impotência e falta de sentido que assombram a obra de Beckett.

Esse retrato, no entanto, não condiz com a realidade: como comentam Webb, Eulau e 

Gibbins, enquanto o Ocidente se valeu da eleição competitiva para validar a diversidade como 

valor, o mundo do leste europeu seguiu por caminhos semelhantes aos dos plebiscitos napoleônicos 

do século XIX, que visavam “demonstrar a unidade, em vez da diversidade do povo” (Webb, Eulau 

& Gibbins, 2015). Isso é um problema, claro, mas, ainda que houvesse um único nome nas cédulas, 

há mais de um modo de interagir com esse material, além do modo esperado e sancionado pelo 

governo, e as pessoas encontraram formas para protestar a ilegitimidade dessas “eleições”, por 

exemplo, riscando esse único nome.

Alsu Tagirova, pesquisadora das relações da Guerra Fria, numa visita aos arquivos 

presidenciais do Cazaquistão, encontrou provas ainda mais conclusivas de que havia 

descontentamento por parte da população, que esse descontentamento havia encontrado expressão 

nas urnas e que as autoridades, pelo menos a nível local, estavam cientes disso. As seguintes 

reclamações, inscritas nas cédulas eleitorais e registradas num relatório do Comitê Regional de 

Alma Ata (hoje Almaty), do Partido Comunista do Cazaquistão, datado de 13 de março de 1967



(Arquivo Presidencial da República do Cazaquistão, f. 708 op. 42, d. 308, pp. 38-41), transcritas e 

traduzidas por Tagirova, dizem o seguinte:

-  Elections are when there is something to choose from. And [all] this is just sophistry, 
(precinct No. 39 of the Frunzensky District)
-  In verbal and printed forms of propaganda and agitation, one must refer to the real 
situation and actual events.
-  When will all this end? I am fed up, please, America, bomb the USSR, (precinct No.29 
Frunzensky District).
-  He is not elected, but appointed! We have no elections in the USSR. Iam  a working man, 
I warn you all, you will get the second revolution. Stop building communism for the party 
leaders. Remember Lenin and leam from his modesty and love for the people. Worker of 
motor depot (the signature is illegible) (precinctNo. 14 ofFrunzensky District).
-  Think about it and do not raise your hand mechanically in favor [of someone or 
something], (precinctNo.135 of Kalininsky District)
-  We need to listen more to foreign broadcasts, especially the Voice of America, the BBC, 
West Germany. With communist greetings.
-  I think that the policy of Mao-dze-dun [Mao Zedong] has an objective truth [to it]. We 
should carefully look into these matters, rather than groundlessly question his policies. 
(precinctNo. 11 ofKalininsky District).
-  When are you going to stop playing at democracy? (precinct N o . l 3 o f  Soviet District). 
(Tagirova, 2018)

Essas mensagens não nos parecem escritas por pessoas incapazes de processar como 

ilegítima uma eleição em que não há poder de escolha: “this is just sophistry”, “he is not elected, 

but appointed”, “playing at democracy”. Todos parecem plenamente capazes de compreender sua 

situação, descrevê-la e agir de acordo, protestando. A eficácia desse protesto, localizado numa 

região marginal e que, como Tagirova aponta, provavelmente não chegou ao conhecimento dos 

poderes centrais soviéticos (para não falar nada do risco representado pelo protesto quando o voto 

não é secreto), é questionável, mas é difícil pressupor um cenário como o que Gessen descreve, em 

que o mero uso de linguagem por parte do governo funciona como um tipo de lavagem cerebral. 

Um recurso linguístico simples como o uso de aspas, “uma ‘eleição’”, já é capaz, pela ironia, essa 

ferramenta típica dos autores da autenticidade, de demarcar esse distanciamento em relação ao 

discurso autoritário, o que a teoria bakhtiniana chama de “discurso objetificado” (Morson & 

Emerson, 2008, p. 163).

Voltando a Gessen, a jornalista, na sequência, prossegue denunciando as atrocidades 

discursivas de Putin e Trump. Putin teria declarado, por exemplo, uma “ditadura de direito” -  uma 

expressão claramente desprovida de qualquer sentido. Trump, por sua vez, teria usado, de forma 

errônea, expressões como safe spaces, -witch hunt e, o caso mais famoso, (fake news, virando as 

palavras de ponta-cabeça para fazê-las significar o oposto do seu sentido convencionado: um safe 

space, por exemplo, é um refúgio para minorias que sofrem assédio em espaços públicos, nos quais 

se sentem impotentes, mas ele usa o termo para exigir esse tipo de espaço em lugares públicos para



o seu vice-presidente, um dos homens mais poderosos do país. Gessen também aponta para o seu 

uso gratuito de termos como great e tremendous.

O resultado é que Trump acaba por ser um perigo, representado em termos tóxicos:

Trump’s word-piles fill public space with static. This is like having the air we breathe 
replaced with carbon monoxide. It is deadly. This space that he is polluting is the space of 
our shared reality. This is what language is for: to enable you to name “secateurs,” buy 
them, and use them. To make it possible for a surgeon to name “scalpel” and have it placed 
in her open palm. To make sure that a mother can understand the story her child tells her 
when she comes home from school, or a judge can evaluate a case being made. None of this 
is possible when words mean nothing.
(Gessen, 2017)

E difícil discordar de que as excrescências discursivas do presidente norte-americano são 

desagradáveis e frustrantes de se lidar, porque evitam qualquer lógica intelectual -  um privilégio 

conferido pelo poder que ele detém, que é evidente que se estende à sua expressão. Porém, Gessen

comete um equívoco ao listar um número limitado de coisas que seriam “aquilo para o que a

linguagem serve”. Sim, a linguagem “serve” para solicitar ferramentas e poder usar as ferramentas 

certas, para o diálogo familiar e para o andamento da justiça. Mas ela também “serve” para vender 

produtos e ideias, para enganar e para justificar atrocidades. Todas essas coisas podem ser feitas 

com a linguagem, por via de sua força ilocucionária -  logo ela serve para tudo isso. O problema é 

de natureza moral. Gessen conclui: “Using words to lie destroys language. Using words to cover up 

lies, however subtly, destroys language. Validating incomprehensible drivel with polite reaction also 

destroys language”.

Nós não precisamos aderir ao louvor poético de Steiner (1995, p. 238) à mentira e ao fictício 

para encontrarmos problemas com essa proposição. E certo que não é de hoje que políticos são 

insinceros -  o termo, aliás, para o político de tendência populista, que diz o que povo quer ouvir, 

independente da realidade, vale lembrar, é demagogo. A palavra mais uma vez é grega, significando 

líder (gogos) popular (demos) e, por mais que por vezes tenha sido usada sem o tom pejorativo que 

tem hoje, como aponta o dicionário de Liddell & Scott, ela já tinha esse mau sentido no período 

clássico. Aristófanes famosamente criticara a figura do demagogo no discurso do salsicheiro da 

peça Os Cavaleiros, comparando-os com “pescadores de enguias” (Aristófanes, 1930, pp. 208-9, 

vv. 859 e ss.). E difícil também não lembrarmos ainda mais uma vez de Shelley e a “common false 

cold hollow talk” que caracteriza o mundo “decaído” em seu Prometeu Desacorrentado.

Se mentir destruísse a linguagem, portanto, a essa altura já estaríamos todos vivendo a 

utopia anarcoprimitivista de John Zerzan. E evidente que o ponto é que Gessen identifica como 

sendo problemas inerentes à linguagem de um modo geral os problemas que pertencem a uma 

categoria específica da linguagem que é a comunicação institucional moderna, permeada por



relações de poder estatal num mundo que se pretende democrático, bem como pelas tecnologias de 

comunicação de massa, que a distinguem de qualquer outra situação governamental na história da 

humanidade. Gessen chega a incluir uma citação de Hannah Arendt para sustentar a sua ideia e 

concluir que é preciso nos tomarmos “guardiões da linguagem” (uma expressão cujo tom soa 

estranhamente totalitário e gera uma dissonância imediata com a menção a Arendt). Há um outro 

parágrafo da filósofa, no entanto, publicado como parte de uma entrevista com o escritor francês

Roger Errera, em 1974, que ilustra melhor o perigo da disseminação da mentira nesse meio em

específico:

The moment we no longer have a free press, anything can happen. What makes it possible 
for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed; how can 
you have an opinion if you are not informed? If everybody always lies to you, the 
consequence is not that you believe the lies, but rather that nobody believes anything any
longer. This is because lies, by their very nature, have to be changed, and a lying
government has constantly to rewrite its own history. On the receiving end you get not only 
one lie—a lie which you could go on for the rest of your days—but you get a great number 
of lies, depending on how the political wind blows. And a people that no longer can believe 
anything cannot make up its mind. It is deprived not only of its capacity to act but also of 
its capacity to think and tojudge. And with such a people you can then do what you please. 
(Arendt, 1978)

O problema, portanto, não é a linguagem em si ou a mentira em si. A linguagem, como um 

sistema, é plástica, maior do que o indivíduo e capaz de se “recuperar” do que chamamos de abusos 

cometidos contra ela. Se uma palavra ganha conotações indesejáveis que a impedem de ser dita 

(como o tremendous trumpiano), outras palavras serão encontradas, como observamos quando 

tratamos do tabu: em certas comunidades, afinal, o próprio nome dos governantes se torna um tabu, 

inclusive em palavras que as contêm como segmentos, logo esse processo de procura de 

eufemismos nunca tem fim. O problema, como aponta Arendt, é a instabilidade institucional criada 

quando os poderes mentem com frequência e sem qualquer constância em suas mentiras, não 

porque o público acredite nelas, mas porque ele se toma tão cansado de não poder acreditar em nada 

que isso afeta sua capacidade de se organizar e tomar decisões. Identificar a raiz desse problema de 

forma adequada -  não na linguagem em si, o que poderia ser combatido, como propõe Gessen, com 

uma política individual de sinceridade, mas historicamente na crise da democracia do século XXI -  

é crucial não apenas para desmistificarmos o problema da linguagem, como tem sido o objetivo até 

então, mas também, num nível político, para elaborar estratégias para combatê-lo.

Por fim, podemos apontar para o fato de que o uso gratuito feito por Trump da palavra 

tremendous é tido como algo a ser evitado (uma palavra da qual, como Gessen diz, ela mesma 

abriria mão de bom grado), logo seria possível afirmar que ele a desgastou (ou a tabuizou). Todos os 

poetas nos olhariam como quem diz, “bem que eu avisei”. Mas talvez a metáfora não seja adequada:



falar em desgaste sugere subtração, como quem desgasta uma peça de roupa usada e lavada 

repetidas vezes e precisa jogá-la fora, porque o tecido já está frágil e transparente. O que acontece 

nesse caso é o contrário: tremendous era uma palavra ordinária, mas o uso repetido da parte de 

Trump fez com que a palavra e esse indivíduo específico acabassem associados, como um 

personagem de comédia e o seu bordão característico. Ela ganhou um sentido a mais, portanto, em 

sua conotação. O fato de que nós interpretamos esse sentido como negativo permite falar em 

desgaste (além de revelar algo de nosso próprio posicionamento político), mas o processo é o 

oposto. A metáfora da contaminação seria mais adequada. Enxergamos uma marca de mão 

gordurosa deixada na palavra ou uma mancha de óleo onde antes era água cristalina. Mas a 

metáfora da contaminação, ainda que seja o par perfeito para a ideia de Mallarmé de tornar puras as 

palavras da tribo com a poesia, é também inadequada, em parte porque é difícil pressupor que um 

poeta pode desfazê-la: quem hoje tem um alcance maior do que o presidente dos EUA para 

pessoalmente tocar essa mesma palavra e tomá-la sua ou retomá-la ao estágio anterior? Mesmo se 

essa associação vier a se desfazer no futuro, é difícil atribuir esse mérito aos poetas. No mais, falar 

em contaminação é um problema, porque pressupõe magicamente que em algum momento existiu 

uma linguagem pura, com palavras puras e virginais, talvez vindas diretamente de Deus, como as 

Tábuas da Lei da Pedra do Firmamento, o que nos faz retomar a todo o problema linguístico do 

capítulo dois. E nós não passamos por cem páginas de discussão sobre a metafísica da pureza e do 

poder da linguagem para voltarmos para isso de novo.

Ainda sobre a questão do desgaste, alguém poderia nos oferecer um contra-argumento 

baseado em sentimentos pessoais: há certas frases prontas para situações comuns, porém 

significativas, da vida humana que, como é o lugar-comum, “não dão conta” da experiência. “Meus 

pêsames”, “eu te amo”, “sinto muito”. Como uma palavra como o verbo “amar” pode “dar conta”, 

i.e., descrever, comum como é, os sentimentos privados do indivíduo específico? Cada pessoa tem 

uma história de vida própria, certos eventos que lhe aconteceram e colaboraram para a formação do 

seu modo de ver o mundo e reagir emocionalmente a ele. E evidente que nenhuma palavra pode ser 

específica o suficiente para apontar para essa constelação extremamente íntima dentre todas as 

miríades de significados íntimos possíveis, não porque a linguagem tenha se degenerado, porque as 

pessoas dizem demais “eu te amo”, mas porque essa não é, nem nunca foi, uma das funções da 

linguagem. A linguagem, é bom lembrar, é um fenômeno público, como nos lembra Wittgenstein 

com as suas reflexões sobre dor, ilustradas com o famoso parágrafo do besouro: na medida em que 

a linguagem constrói essa relação entre as pessoas que pressupõe que exista algo lá, seja um 

sentimento, seja um besouro dentro de uma caixa que não deva ser mostrado para ninguém, o objeto 

em si se torna irrelevante (Wittgenstein, 2009, p. 106, §293).



Podemos falar, portanto, em duas dimensões da linguagem: há o seu lado público, social, 

que utilizamos para interagir com outros seres humanos, e há o lado privado, inacessível, em que 

avaliamos a ressonância dessas palavras dentro de nós (um autor do XIX talvez dissesse “em nosso 

espírito”). Um fenômeno muito curioso é o de pessoas que detestam certas palavras, por motivos 

reconhecidamente arbitrários: “fronha”, por exemplo parece ser uma palavra particularmente 

detestada, sem qualquer motivo251. Talvez seja um encontro de sons que a pessoa ache desagradável 

ou a palavra tenha, por algum acontecimento em sua história de vida, assumido certa coloração 

traumática. Para a dimensão pública da linguagem, porém, essas ressonâncias íntimas são 

irrelevantes, por mais que elas possam ser importantes para nós mesmos. A nossa preocupação com 

essa dimensão privada talvez seja, na verdade, mais uma consequência do processo crescente de 

interiorização da consciência pela introspecção promovido no mundo ocidental, como vimos com 

Ong e Fisher, do que um problema linguístico em si. A introspecção nos leva a considerar esses 

aspectos íntimos e chegar à constatação de que a comunicação é impossível, uma vez que, porque 

íntimos, elesjamais poderão ser comunicados pela linguagem pública.

A impossibilidade, como aponta Wittgenstein, da existência de uma linguagem privada nos 

leva a concluir que essa constatação é espúria: as pessoas se comunicam todos os dias -  que uma 

obviedade dessas precise ser dita é muito revelador do tipo de teorias que circulam no mundo 

acadêmico. Mesmo quando autores mais polêmicos como Deleuze e Guattari (1995, pp. 13-14) 

afirmam, não sem algum estardalhaço, a impossibilidade da comunicação, o que está sendo 

afirmado é outra coisa na verdade -  e um problema que poderia ser filosófico se revela um 

problema de linguagem. Eles assumem como conceito de comunicação a transmissão exata de 

informação, o que é possível apenas entre abelhas, por exemplo, e dentro de contextos biológicos 

moleculares, como o DNA, ou tecnológicos, como a transmissão de dados por computador. A 

comunicação, nesse sentido, é impossível, portanto, porque os seres humanos raramente transmitem 

informações exatas de forma direta, mas sim se flagram num constante processo de mútua 

tradução252 -  o que certos autores diriam que também é impossível. Essa tradução entre mundos 

privados diferentes é, é claro, um processo inexato e muitas vezes resulta em problemas, mas 

também oferece possibilidades criativas: se duas pessoas têm significados diferentes atribuídos, em

251 Estou utilizando desavergonhadamente um exemplo anedótico fornecido pelo falante que é o meu próprio 
orientador, mas urge um estudo linguístico mais aprofundado sobre o tema em português. Há um estudo em inglês 
(Thibodeau, 2016) que afirma que 10-20% da população teria uma aversão à palavra inglesa moist, mas o motivo 
seria mais semântico do que fonológico, porque as pessoas a associam a uma conotação sexual... o que, no entanto, 
não se aplica a “fronha” (a não ser que seja por uma associação sonora com uma outra palavra para masturbação 
masculina ou à expressão “morder fronha”, mas aí já  estaríamos levando a especulação longe demais).

252 Para complicar ainda, isso, ao mesmo tempo, não implica a tradução como qualquer coisa como uma “finalidade” 
da linguagem. Dada sua natureza social, as potencialidades da linguagem, os jogos possíveis, nos termos 
wittgensteinianos, são tantos que uma lista de coisas “para as quais a linguagem serve”, como tenta esboçar Gessen, 
de forma exclusivista, se revela inadequada.



seu âmago, a uma mesma palavra, os sentidos são multiplicados, e é por esse território impreciso 

das percepções pessoais que transita, como quem atravessa um campo minado, certos profissionais 

da linguagem, como o tradutor. Mas o fato de que ainda existe entre os indivíduos algo em comum 

o suficiente para possibilitar a persistência da dimensão pública da palavra, mesmo entre diferentes 

idiomas, é motivo para descreditarmos as ideias alarmistas sobre as incapacidades da linguagem.

As pessoas ainda dizem “meus pêsames” e “eu te amo”, como é evidenciado pelo fato de 

que essas palavras fazem parte do vocabulário corrente de nossa época. Se há ou não autenticidade 

no uso dessas expressões, esse é um outro problema, que, como vimos, diz respeito a todo um modo 

de viver que é concebido e promovido na modernidade como resposta às suas influências que 

ameaçam o indivíduo. Se eu critico alguém por dizer uma frase banal como “eu te amo” ou “meu 

coração queima por você”, essa crítica não é ética ou moral -  nada me faz necessariamente duvidar 

da sinceridade da pessoa... ou talvez faça, porque o que se chama de “uso banalizado” leva as 

pessoas a questionarem o “verdadeiro significado” da palavra -, mas estética. A poesia criou um 

modo de processar a experiência linguisticamente em que a intensidade da experiência se traduz em 

intensidade de expressão, via originalidade, e mesmo quem não costuma ler poesia está exposto a 

esse procedimento linguístico conforme ele se dá pela música popular, como esperamos ter 

ilustrado com a última seção do primeiro capítulo. Se isso nos leva a esperar formas mais originais 

de expressão amorosa e a criticar o uso dos clichês, é porque estamos demasiadamente acostumados 

à literatura, a ponto de ela ter moldado nossas expectativas, e porque também há o que poderíamos 

chamar de uma indústria linguística, que produz cartões e slogans cujas frases acabam 

contaminadas pela sensação da inautenticidade que é associada a todo tipo de produção em massa. 

Mas esse éthos poético ainda não foi de todo absorvido, nem de longe. Como comentamos na 

análise da seção anterior, há poemas de amor muitíssimo originais, como “Uma carniça” e “para o 

Carlinhos”, que, se fossem recitados para a pessoa amada, é difícil crer que comunicariam um 

sentimento que ela reconheceria como amoroso, por mais que pudessem ser sinceros e corresponder 

de forma específica aos sentimentos mais privados do indivíduo. A originalidade radical cria 

poemas amorosos impressionantes, mas certamente menos eficazes, de um ponto de vista 

ilocucionário, do que clichês.

Tudo isso nos aponta para problemas que, como era de se esperar, são extralinguísticos, e as 

nossas voltas nos capítulos anteriores foram importantes, acredito, para conseguirmos separar o que 

são propriedades da linguagem em si e o que são essas manifestações históricas de ansiedades 

modernas na linguagem. Porém, mesmo no caso da questão do sentido privado, a linguagem oferece 

soluções dentro do seu próprio campo, que não envolvem, por exemplo, a destruição da vida 

moderna e um retorno ao medievo e a um estado pré-individualista. Uma dessas soluções, por



exemplo, para o problema de o indivíduo não encontrar palavras que descrevam seu estado interior 

é o neologismo.

Wittgenstein tem uma metáfora famosa para a linguagem em que ele a compara com uma 

cidade (Wittgenstein, 2009, p. 11, §18), que tem casas demolidas ao mesmo tempo em que está 

sendo constantemente ampliada. O exemplo que o filósofo cita é odo vocabulário da química, e, de 

fato, se tomarmos uma palavra como “oxigênio”, ainda que formada de duas palavras gregas, 

vemos que ela só teria sentido a partir de 1777, quando é cunhada por Lavoisier para se referir a um 

elemento químico específico que constitui o ar. E notável o quanto tendemos a subestimar a 

contribuição dos neologismos científicos para o nosso vocabulário cotidiano, o que não deixa de ser 

um reflexo da guinada científica que a cultura ocidental vem tomando desde o século XVIII. Assim, 

é possível observar como um desenvolvimento tecnológico, possibilitado por uma série de 

mudanças sociais, levou à criação de novas palavras já absorvidas pela população, o que também se 

deu graças à introdução de outras mudanças sociais que culminaram na escola como a 

compreendemos hoje. Nesse caso, diferente de como ocorreu com “velcro”, um neologismo que 

descreve um objeto que nunca existiu antes, nada de material está sendo criado, mas sim uma nova 

forma de ver o mundo, enxergando elementos diversos no que antes era classicamente um elemento 

só, o “ar”.

A partir disso, somos levados a concordar com Volóchinov quando ele diz que nada há que 

seja inexprimível (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 51). Afinal, quando dizemos que nos faltam 

palavras, nada nos impede de criarmos essas palavras faltantes. E evidente que essa é uma situação 

mais complicada, a da expressão, porque diz respeito a objetos da vida interior e não exterior, como 

é o caso do oxigênio, e a emergência do conceito no século XIX aponta para o crescimento da

introspecção de que viemos falando, que nos leva a prestar maior atenção no que talvez passasse

batido anteriormente.

Mesmo nesse território há possibilidades ainda inexploradas: vejamos o caso de um autor 

como John Koenig, por exemplo. Koenig foi o idealizador do aclamado projeto The Dictionary o f 

Obscure Sorrows, com um site e canal no Youtube253 nos quais desde 2015 apresenta seus 

neologismos para sentimentos específicos para os quais ainda não tínhamos palavras. Uma das 

palavras que ele cunhou, onism, tem o seguinte significado:

n. the frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time, 
which is like standing in front of the departures screen at an airport, flickering over with 
strange place names like other people’s passwords, each representing one more thing you’ll 
never get to see before you die—and all because, as the arrow on the map helpfully points 
out, you are here.

253 Segundo o site do autor, um livro em formato impresso, que facilitaria muito nosso trabalho de citação, 
infelizmente permanece inédito, apesar de que deverá ser publicado em breve.



E relevante que ele descreva o sentimento com uma imagem poética -  Koenig, a princípio, 

começou seu projeto como resultado de uma tentativa de escrever poesia -, mas ele é entendido 

como essencialmente comunicável. Koenig parte do que se presume que tenha sido uma experiência 

emocional privada, a frustração de ser um corpo preso no tempo e no espaço, mas pressupõe que 

outras pessoas possam ter sentido algo parecido e lhe dá um nome (provavelmente resultado da 

palavra one, “um” + ism) e descrição. Que existam tantas matérias online sobre o Dictionary que 

selecionam certas palavras como exemplo da empreitada toda, dentre as quais onism tende a 

aparecer com alguma frequência, mostra que ele tem razão quanto à sua comunicabilidade: outras 

pessoas já sentiram algo parecido, e para elas é uma revelação ver que alguém também sentiu isso e 

deu um nome ao sentimento. Outros exemplos de neologismos interessantes de Koenig incluem: 

lachesism, presumivelmente de etimologia grega, Laquésis sendo uma das três Moiras, que 

descreve o “desejo de ser atingido por um desastre”, marcando o que de outra forma seria “o arco 

liso da vida”, “a viga pré-fabricada que mal cobre o vão entre uma ponta e a outra da vida”; 

koinophobia, também do grego, koiné, “comum”, “geral”, para descrever o medo de viver uma vida 

ordinária; vemodalen, de etimologia obscura, mas possivelmente ligada a línguas nórdicas, que 

descreve “a frustração de se fotografar algo incrível quando milhares de fotos idênticas já existem”, 

como o pôr do sol, que transforma “uma coisa única em algo oco e vagabundo e barato”. E assim 

por diante. E, sim, os exemplos que eu selecionei aqui são particularmente temáticos em sua 

reafirmação da preocupação com o banal e a autenticidade de que falamos no capítulo anterior.

E difícil dizer o quanto Koenig terá sucesso como criador de palavras, i.e. se seus 

neologismos ganharão uso corrente, mas como um tipo de artista conceituai fica evidente que ele 

tocou num ponto sensível da cultura contemporânea, e seu trabalho não pode ser ignorado. O ponto 

a que queremos chegar é que, ao mudarmos nossa perspectiva sobre a linguagem, o problema da 

perda de sentido ou da incomunicabilidade pode ser senão anulado, pelo menos mitigado pela 

capacidade humana de criar palavras e conceitos. Mesmo no terreno em que a inefabilidade mais se 

insinua, que é o do misticismo, já temos escritos o suficiente sobre o assunto para podermos tratar 

dele em termos mais comunicáveis, mesmo para quem nunca teve a experiência mística, através de 

conceitos como o do Pardes, da Arvore da Vida cabalística, da “noite escura da alma” ou de “se 

atravessar o abismo”. Quando paramos de nos concentrar de forma introspectiva apenas na relação 

entre nossos sentimentos íntimos e as palavras, para nos abrimos a seu potencial social, essa 

capacidade criativa da linguagem em si, que não precisa necessariamente da fagulha do gênio para 

ser “redimida”, acaba ressaltada.



3. Aceleracionismo poético, mutismo e personalismo

I  use the words you taught me. I f  they don ’t mean 

anything any more, teach me others. Or let me be 

silent.

O Inominável, Samuel Beckett

Podemos passar agora para o segundo problema, que, como ficará claro, subdivide-se em 

três. Como vimos com Berman (1986), o mundo moderno é um mundo de mudanças rápidas -  

acredito que isso seja ponto pacífico -, o que encontrou um reflexo, na poesia, no desenvolvimento 

de suas inovações num ritmo igualmente alucinante desde o século XVIII/XIX. Desde as violações 

iniciais da linguagem comunicativa em Rousseau e Thomson apontadas por Veyne (x), tem-se 

observado como os poetas tendem cada vez mais à transgressão, descobrindo, no processo, técnicas 

poéticas com as quais os leitores se acostumam, após um choque inicial, a ponto de passarem a 

esperá-las, o que exige novas transgressões, etc. Não há de ser por acaso que é no século XIX que 

viria a vingar o verso livre, em meio a tantas outras transgressões de gosto literário. A poesia segue 

sem freio ao longo de todo o século, introduzindo características inteiramente novas e explorando 

territórios ainda inexplorados ao longo dos 400 anos da literatura ocidental que haviam se passado 

desde a última grande mudança paradigmática em sua história, representada pela ruptura que o 

Renascimento simbolizou em relação ao mundo medieval. Nesse contexto, as grandes 

experimentações imagéticas, a abolição do metro e o surgimento da dificuldade steineriana não 

podem ser dadas de barato.

Mas não parou por aí. Na sequência, tivemos o Modernismo e as vanguardas, bem como 

aqueles poetas que desafiam classificações, como Dickinson ou Sousândrade Cada geração introduz 

novas técnicas e produz uma poesia progressivamente mais intensa e econômica, no sentido 

poundiano do termo. A poesia de Paul Celan, como comentado por Steiner, talvez seja um bom 

ponto para falarmos de uma possível culminação desse processo. Vejamos um poema 

aparentemente singelo de seu Atemwende (1967):

DU DARFST mich getrost
mit Schnee bewirten:
sooft ich Schulter an Schulter
mit dem Maulbeerbaum schritt durch den Sommer,
schrie seinjüngstes
Blatt.



São apenas seis versos, mas, como com o poema da rosa de Blake, há algo de 

profundamente misterioso nessas imagens naturais, bem como um sentimento subjacente, quase 

sufocado, de incômodo e horror. A sintaxe é um pouco tortuosa, sobretudo em tradução, mas, 

desdobrada, acontece que é a folha mais nova da amoreira (jüngstes Blatt), como descobrimos no 

final do poema, quem gritava (schrie) que já poderia ser alimentada com neve (mit Schnee 

bewirten). Esse grito é o que o poeta ouve enquanto andava, ao longo do verão, “ombro a ombro” 

(,Schulter an Schulter), com a amoreira. Como comenta Bruns (2006), citando a leitura de Gadamer, 

a amoreira é relevante porque é um dos poucos arbustos que produzem folhas novas, não só ao 

longo da primavera, mas também de todo o verão. A serenidade do inverno parece preferível para 

essa folha mais nova, comparada pelo autor a um recém-nascido, à correria do verão, de modo que a 

neve, que de fato mata as folhas, lhe parece um alívio. Nesse sentido, diz Gadamer, esse é um 

poema sobre estar pronto para morrer. Mas, para Bruns, “o grito da folha da amoreira contém mais 

horror do que concede a leitura de Gadamer” (Bruns, 2006, p. 48) -  o que faz sentido, porque a 

folha não apenas pede para ser coberta de neve, mas grita. Pensemos na configuração dos versos do 

poema: tal como o eu-lírico em suas caminhadas, nós primeiro ouvimos o grito da folha e apenas 

depois vemos a folha em si, como a palavra isolada Blatt, solitária, no verso final. Há algo de 

doloroso nisso, sobretudo quando contrastamos a solidão com a solidariedade sugerida pela 

expressão “ombro a ombro” e pelos trabalhos do verão. Um paralelo frutífero também poderia ser 

traçado com o imaginário homérico, em que as folhas são comparadas aos homens, varridas pelo 

vento e renovadas a cada geração (Ilíada, VI, v. 145 e ss.). E assim por diante.

O poema de Celan é extremamente sutil em suas sugestões -  e o horror no grito da folha 

que, apesar de ser a mais nova da amoreira, já está pronta para a morte, não é um horror que nos 

atinge de imediato, mas quase passa batido pela leitura. A dificuldade no poema se situa justo nesse 

problema de “o que é para o leitor fazer com isso?”. Um poeta mais antigo, no começo do século 

XIX, poderia utilizar uma imagem semelhante, mas sentir, como faz Baudelaire no poema do 

albatroz, uma necessidade de explicá-la e desdobrá-la. Celan não tem essa necessidade, ele 

comprime os sentidos com violência e promove um tamanho desarranjo dos sentidos, para usar o 

termo rimbaudiano, que somos levados a concordar com Steiner quando ele diz, ao analisar outro 

poema de Celan, que:

The meanings of Celan’s verse are not ambiguous or hermetic in the sense in which these 
terms may be used of riddling dizains by Maurice Scève and a metaphysical conceit in 
Donne. Though they are incisive at any given moment of full response—when the echo is

254 Na tradução ainda inédita, também, de Guilherme Gontijo Flores: “TU PODES sem medo / servir-me de neve: / 
sempre que eu ombro a ombro / à amoreira atravessava o verão, / gritava sua mais nova / folha”.



made whole—the meanings are also indeterminate, provisional, susceptible of constant 
reorganization (the crystal revolves to show a new ordering of living form). These 
subversions of linearity, of the logic of time and of cause so far as they are mirrored in 
grammar, of a significance which can, finally, be agreed upon and held steady, are far more 
than a poetic strategy. They embody a revolt of literature against language—comparable 
with, but perhaps more radical than any which has taken place in abstract art, in atonal and 
aleatory music. When literature seeks to break its public linguistic mould and become 
idiolect, when it seeks untranslatability, we have entered a new world of feeling 
(Steiner, 1975, p. 190, grifos do autor)

Parece claro que Celan representa esse ponto extremo. Se observamos desde o caminho 

Rousseau-Shelley-Mallarmé esse processo de revolta com a linguagem e o sentido, Celan é o 

limite ao qual essa poética pode aspirar, não teleologicamente, como se cada um desses poetas 

estivesse se voltando para esse ideal (e fracassando, por ainda “não estar pronto”), mas como se 

essa fosse a possibilidade construída de forma cumulativa pelos processos de intensificação da

poesia. O resultado é a realização dessa poética da recusa à comunicação que Benjamin havia

vislumbrado em seus experimentos tradutórios. Também Gadamer, que se dedica à elucidação de 

Celan, frustrado com a falta de análises da sua poesia na década de 1970 (parecia-lhe que as pessoas 

haviam desistido muito rapidamente de encontrar sentido nela), a descreve como uma situação 

extrema.

In any case, Gadamer’s position is that, when it comes to poetry—particularly Celan’s—no 
one can do your reading for you. The rejection of any scholarly apparatus, critical method, 
or theoretical superstructure as a way of coping with these poems—the effort to address the 
poems at the level of individual experience—is an aigument for a hermeneutics of 
proximity in which the reader of the poem is as irreplaceable as the poem itself—and, who 
knows?, perhaps this is the moral of the indeterminacy of the “ I” and “You” in Celan’s 
poetry. “There is,” Gadamer says in his epilogue to the revised edition of Wer bist Du? “no 
hermeneutic method.” “Hermeneutics,” he says, “means not so much a procedure as the 
attitude of the person who wants to understand someone else, or who wants to understand a 
linguistic expression as a reader or listener. But this always means: understanding this 
person, this text” (GW.9:447/GC.161). There is no understanding at a distance.

Yet, as Gadamer says, Celan’s poems are, like poésie pure, a “ limitcase” 
(Extremfall) for understanding (GW.8:236/RB.136). Indeed, they constitute what Blanchot 
would call a “ limit-experience” in the sense that they call into question the one who tries to
make sense of them. The poet Charles Bernstein has said that in Celan’s poems “things are
never what they appear to be. The poems avert representation: they are anti- 
representational. Anti-representational poetry is marked by its struggle with representation, 
its questioning of reality, its refusal to be satisfied with description, its nausea in the face of 
the given, and its evisceration of the settled order of things.
(Bruns, 2006, p. 48, grifos do autor)

Mas não é essa evisceração anti-representacional da ordem das coisas um ímpeto que vem 

sendo desenvolvido desde o século XIX? Parece-nos evidente que esse álcool forte da poesia 

moderna foi destilado e redestilado repetidamente desde então, e aqui o encontramos senão em seu 

estado mais puro, pelo menos um dos exemplos de maior pureza. Será possível uma poesia mais 

difícil, mais extrema do que a de Celan? Não nego essa possibilidade, mas é questionável se

conseguiríamos ir muito além nesse caminho sem esbarrarmos no problema da completa



incomunicabilidade, do poeta tão extremo em sua dificuldade que seus poemas fazem sentido 

apenas para si mesmo. E mais: será que existe um limite definitivo para a compreensão, ou esse 

limite é maleável, e o público de um poeta difícil se encontra sempre na posteridade?255

Considerando que o poeta constrói seu próprio universo, no qual as palavras ganham 

sentidos próprios, é razoável afirmar que, em algum grau, todo poeta escreve, em parte, para si 

mesmo -  a ênfase é em “em parte”, porque um poeta que de fato escrevesse apenas para si mesmo 

não teria a necessidade de publicar e ser lido. Lembremos da comparação que traçamos entre o 

poeta e a descrição de Ziegler do mago, em sua tensão entre desprezar o público e desejar sua 

atenção. Escrever, afinal, é uma atividade social. Um poeta realmente isolado poderia ficar contente 

escrevendo em seu diário e lendo-se sozinho, mas, com raros casos de publicações póstumas 

promovidas por amigos e parentes, não é o que costumamos observar. Os poetas tendem a organizar 

sua obra para que chegue ao público, chamam amigos, também do meio poético, para redigirem

prefácios, escrevem ensaios e manifestos sobre poesia, organizam-se em coletivos e corpos

editoriais de revistas e pequenas editoras. Muitos, inclusive, vieram parar na academia. A dimensão 

social desses atos é bastante clara. A tendência do poeta de identificar-se em outros poetas, no 

entanto, que o leva a formar pequenos grupos de “iniciados”, é mais uma insinuação dos paralelos 

entre a poesia e o ocultismo.

Para Steiner, a situação-1 imite da poesia hermética seria o poeta que, em busca de uma 

linguagem própria, acabaria por conceber uma língua própria. Joyce, no Finnegans Wake (1939), 

como ele afirma, como um caso limítrofe “entre síntese e neologismo”, se aproxima muito disso, 

mas, ainda assim, seu experimento com o plurilinguismo visa a formação de uma mídia pública 

“mais rica” e não a criação de uma nova língua. Foi Stefan George, porém, quemjá teve essa exata 

aspiração:

But it is probable that many writers, certainly since Rimbaud and Mallarmé, have at some 
point and, perhaps, to an intense degree, shared Stefan George’s wish ‘to express 
themselves in a language inaccessible to the profane multitude.’ In George’s own case, the 
thirst for hermeticism was compelling. He made an orphic exercise of his personal life and 
art so far as modem circumstance would allow. His language-artefacts include at least two 
poems in a lingua romana made up of transparent elements drawn from French, Spanish, 
and Italian. Pursuing his search for untainted purity and originality of statement, George 
constructed an entirely secret speech. Reportedly, he translated Book I of the Odyssey into 
this ‘neology.’ If George’s disciples are to be trusted, the master had this translation 
destroyed before his death lest vulgar scholarship ransack its secrets. The tale is, very 
likely, a canard, but the theoretic design of deepening and renewing the authority of a 
classic text by ‘translating it forward’ into a language hitherto unknown and itself innocent 
of literature, is astute and suggestive. Two somewhat haunting verses of this alleged 
translation survive. They are embedded in ‘Ursprünge,’ a poem which deals, appropriately,

255 Para a crítica, o grande problema de perdermos por completo a comunicabilidade de vista é o fato de que assim 
perde-se também a capacidade de determinar o que é boa ou má poesia. Daí somos levados a ou abolir de vez o 
juízo de valor ou confiar que o crítico saiba de algum modo, instintivamente, distinguir a boa da má poesia.



with the persistence of antique, necromantic energies under the ascetic surface of early 
Christianity.
(Steiner, 1975, p. 199, grifos do autor)

Nos versos em questão, que Steiner cita, se lê: CO BESOSO PASOJE PTOROS / CO ES 

ON HAMA PASOJE BOAN. Não sabemos quais versos da Odisseia George traduziu aqui para sua 

língua inventada, e Steiner claramente se diverte imaginando quais eles poderiam ser, dado o caráter 

formular do trecho, com a repetição das palavras CO e PASOJE. Considerando que não temos uma 

chave de leitura, esse trecho há de permanecer impenetrável, e talvez seja esse o limite. A pureza e 

originalidade dessas palavras é inquestionável e proporcional à incapacidade de nos engajarmos 

com essa linguagem. Semelhante ao que ocorre com um artefato como o Manuscrito de Voynich256 

ou com certas obras de estenografia e ocultismo, há um fascínio exercido pelo segredo, a ideia de 

que há algo sob essa superfície a que poucos podem ter acesso. Com boa parte dos poemas 

modernos difíceis, como o de Celan, poderíamos dizer que essa descrição se aplica -  os poucos 

iniciados sendo aqueles que sabem como ler a poesia difícil, a poesia que precisa ser lida 

criativamente. Mas aqui essa hostilidade interpretativa se vê num ponto em que a tensão entre 

desprezar e desejar o público é colapsada em pura opacidade. Nenhuma forma de engajamento com 

esse texto liso, ao qual falta qualquer entrada, alça ou gancho para nos agarrarmos, será capaz de 

produzir qualquer resultado.

A grande ironia da situação é que um poeta profundamente ensimesmado e tão embrenhado 

em si mesmo que não consegue ou não deseja estabelecer uma comunicação pela sua poesia, se não 

viesse a rejeitar por completo o público, poderia acabar como crítico de si mesmo, o que conduz a 

uma situação levemente ridícula e digna de sátira, mas que é possibilitada pela sua situação na 

modernidade. Mesmo Joyce se aproximou disso quando publicou Our Exagmination Round His 

Factification for Incamination o f Work in Progress em 1929, com ensaios críticos de diversos 

autores sobre o seu então Work in Progress que viria a ser publicado como o radicalíssimo 

Finnegans 'Wake. O fato de que nenhuma obra tão extrema como o 'Wake emergiu desde então, bem 

como o problema da linguagem quase privada de George, talvez nos permita falar em limites bem 

definidos para a intensificação poética pela via da incomunicabilidade.

Ao mesmo tempo em que Celan desenvolvia a sua poética, porém, Samuel Beckett 

explorava uma outra possibilidade, mas que também nos parece apontar para uma barreira 

intransponível, que é a poética do silêncio e do mutismo. Como se sabe, Beckett seguiu pelo 

caminho oposto ao do maximalismo de Joyce, sua principal influência. Da poesia clássica e

256 É interessante que no século XX alguns artistas também resolveram produzir obras aparentemente escritas, mas 
desprovidas de sentido, a fim de explorar esse sentimento de fascínio e impenetrabilidade, como o Codex 
Seraphinianus (1981) de Luigi Serafini, e o Livro do Céu (1988) de Xu Bing.



moderna à filosofia escolástica às canções populares de sua época, Joyce incluiu em sua obra tudo 

que lhe chamou a atenção -  a culminação disso sendo o 'Wake. Beckett, por outro lado, contrapôs o 

“sim” joyciano, famosamente a palavra final de seu Ulysses, com o “não” da privação de tudo, que 

assola sua obra madura, com frequência definida como pós -Murphy, seu romance de 1938 no qual 

mais transparece essa influênciajoyciana.

Os personagens de Beckett tendem a ser velhos e/ou figuras cujo corpo e mente estão em 

processo de falência, sobretudo no tocante aos órgãos sensoriais, membros, intestinos e genitália, 

homens (quase sempre homens) impotentes em mais de um sentido e quase sempre andarilhos e 

vagabundos, perdidos e sem rumo. Em Esperando Godot (1949), por exemplo, no segundo ato, 

vemos Pozzo cego, e seu criado Lucky, mudo; em Fim de Partida (1955), Hamm é cego também e 

não pode se levantar, e Clov, seu criado, não pode se sentar; em Dias Felizes (1961), Winnie, uma 

de suas poucas personagens femininas, é enterrada até a cintura e depois até o pescoço; em Peça 

(1963), temos três personagens dentro de urnas funerárias cujos rostos são tão envelhecidos que 

“parecem quase parte das urnas”; e nos romances Molloy (1951) e Malone Morre (1951), seus 

narradores-personagens são velhos, confusos e acamados, incapazes de interagir com o mundo de 

forma significativa, incapazes e indispostos a entender o que lhes é dito e lembrar das coisas, o que 

com frequência os leva a reagir às interações sociais com violência. Por toda parte encontramos 

miséria existencial, perdas, relações parasíticas, vidas mecânicas, morte-em-vida e prazeres 

neuróticos, excêntricos e limitados, muitas vezes perversos e descritos em detalhes. Mesmo o 

humor que perpassa a obra de Beckett é um humor negro e desprovido de alegria, nem mesmo o 

humor satírico que critica o que é visto como indesejável, mas o humor de uma declaração como a 

de que “nada é mais engraçado do que a infelicidade”, como se vê constatado pelo pai de Hamm 

(que mora numa lixeira) em Fim de Partida. Mesmo na dimensão linguística a obra de Beckett é 

marcada pela privação, na medida em que a sua decisão de abandonar a língua materna (e também a 

língua dominada por Joyce) pelo francês reflete a tentativa de privar-se do estilo, de empobrecer a 

linguagem de propósito.

Em alguns momentos notamos Beckett aderindo claramente a essa visão da linguagem que 

viemos descrevendo nesta tese, como no parágrafo de abertura d’ O Inominável: “The fact would 

seem to be (if in my situation one may speak of facts) not only that I shall have to speak of things of 

which I cannot speak, but also (which is even more interesting) that I shall have to, I forget, no 

matter. And at the same time I am obliged to speak. I shall never be silent. Never.” (Beckett, 1955, 

p. 286). Essas ideias retomam ainda depois, como quando ele diz que “That’s all words, they’re all I 

have -  and not many of them: the words fail, the breath fails” (ibid., p. 413). A pobreza do narrador 

WO Inominável, um ser tão pobre que só tem palavras, que de fato é constituído de palavras, como



ele próprio diz, é emblemática da privação beckettiana, ainda mais porque sua busca pelo silêncio é 

autodestrutiva. Ele, afinal, passa o romance inteiro (se é que podemos chamá-lo de “romance”) 

procurando o que é que ele deve dizer para poder parar de falar, para poder deixar de ser.

Desde que os poetas do XIX vislumbraram essa concepção da linguagem como insuficiente, 

o silêncio vem se insinuando como seu limite. A culminação disso, como vimos, é a ideia de Zerzan 

do abandono deliberado de toda linguagem como algo socialmente desejável, mas observávamos 

essa preocupação com o silêncio, muitas vezes visto paradoxalmente como positivo, sagrado, 

contemplativo, desejável, já em Mallarmé e Villiers de L’isle-Adam. O poeta, confrontado com o 

que percebe como uma insuficiência da linguagem, se vê entre aceitá-la e calar, o que implica, 

porém, adotar o niilismo e a falta de sentido do mundo moderno, e a luta agônica da qual os poemas 

modernos são o resultado. E assim que também em Beckett o silêncio é a culminação de sua 

poética, mas é como se não houvesse mais vitalidade para esse ágon, o embate sendo entre a falta 

de sentido e um corpo que falha e se entrega. Uma citação sua famosa sobre o ato de escrever, dita 

numa entrevista para um perfil na revista 'Vogue, já em sua fase avançada em sua carreira, à ocasião 

de sua premiação com o Nobel em 1969, afirma que “toda palavra é como uma mancha no silêncio 

e no nada”. Daí que é difícil não observar em sua obra o avanço dessa privação, desse nada: em 

Godot, uma peça em que “nada acontece duas vezes”, há, na verdade, uma grande quantidade de 

acontecimentos, por mais que não haja um enredo propriamente, e pelo menos cinco personagens, 

todos com personalidades bem definidas. Em A Ultima fita  de Krapp (1958), seu protagonista 

Krapp se encontra sozinho confrontado apenas pelo seu “eu” do passado, registrado em suas fitas. 

Em suas duas peças intituladas Atos sem palavras I e II, Beckett adota o silêncio com o gênero da 

pantomima, e, provavelmente o seu caso mais extremo, que nos faz nos questionarmos se podemos 

falar dela como uma peça real de teatro, em Respiração (1969) temos apenas um palco cheio de 

“tralhas diversas” e ruídos, o choro de um recém-nascido e de alguém respirando, acompanhados de 

um aumentar e diminuir das luzes do palco. Nenhum personagem, nenhuma palavra.

Como é um lugar-comum da crítica, essa falta de sentido observada em Beckett, suas 

imagens de ruínas e destruição e sua falta de confiança na linguagem, que procura sua 

desintegração, desde o discurso/pensamento assêmico delirante de Lucky em Godot até o seu 

refúgio no silêncio, podem ser compreendidas como imagens que capturam o espírito do tempo, o 

pessimismo de uma Europa que já se via senescente e espiritual e materialmente em ruínas à época 

da Primeira Guerra Mundial, como foi testemunha o The Waste Land de Eliot, e que sequer teve 

tempo de se recuperar antes de passar pelo trauma da Segunda Guerra e a descoberta do Holocausto 

logo em seguida. Não por acaso Beckett é frequentemente associado a outros nomes ligados ao que



Martin Esslin chamou de “o teatro do absurdo”, para bem ou para mal (o próprio Beckett não 

gostava do termo), ao lado de Ionesco e Genet. Diz Steiner:

The disasters of world war, the sober recognition that the finalities of lunacy and barbarism 
which occurred during 1914-18 and the Nazi holocaust could neither be adequately grasped 
nor described in words—what is there to say about Belsen?— reinforced the temptations of 
silence. A good deal of what is representative in modem literature, from Kafka to Pinter, 
seems to work deliberately at the edge of quietness. It puts forward tentative or failed 
speech-moves expressive of the intimation that the larger, more worth-while statements 
cannot, ought not to be made (Hofmannsthal came to speak of the ‘indecency of eloquence’ 
after the lies and massacres of world war).
(Steiner, 1975, p. 192)

Steiner cita ainda o trecho do diário de Ionesco na sequência, no qual o autor demonstra seu 

desespero diante da revelação de que “as palavras criam confusão” e que “não há palavras para a 

mais profunda das experiências”. Num espírito semelhante ao de Adorno comentando o barbarismo 

de se escrever poesia após o Holocausto, a obra de Beckett é a obra do trauma. Ainda que não possa 

ser negligenciada (Beckett, afinal, foi parte da Resistência... apesar de ele ter descrito sua 

participação nela em termos pejorativos), a experiência de Beckett foi menos pessoal, no entanto, 

do que a de Wittgenstein, entre as trincheiras da Primeira Guerra e os hospitais da Segunda, ou 

Celan, que sobreviveu ao Holocausto como judeu (como também era Wittgenstein), tendo 

testemunhado o horror da vida num campo de concentração, onde ambos seus pais foram mortos. 

De certa forma, é dessa experiência que ele deriva a autoridade moral para contrariar Adorno, como 

quem diz, “eu estive lá e passei por isso, quem é você para determinar o que eu posso fazer com 

minha experiência?”. Não pretendemos entrar nessa discussão, mas a ideia da relação entre 

experiências de vida e obra poética nos será cara para a próxima parte dessa seção, em que 

exploraremos o problema do personalismo da poesia moderna. Quanto à questão das possibilidades 

criativas do silêncio, a conclusão a que Steiner chega é significativa: “An Act Without Words, 

Beckett’s title, represents the logical extreme of the conflict between private meaning and public 

utterance. But so far as a model oflanguage goes, silence is, palpably, a dead end” (op. cit.).

O problema do personalismo da poesia é curioso, porque não é suscitado pela percepção da 

insuficiência da linguagem em si, mas pela solução encontrada pela poesia calcada na experiência 

pessoal. A situação é simples: o poeta é um arauto da autenticidade, porque, diferente dos outros 

cidadãos do mundo massiftcado, ele tem um dom visionário. Ele enxerga a eternidade num grão de 

areia, etc., etc. Como todo o discurso dessa poesia moderna é fundamentado na Experiência, surge 

um problema ético curioso, no entanto, que é a pergunta “ .. .mas será mesmo?”

Blake, com suas visões e sua mitologia pessoal originalíssima nos parece suficientemente 

genuíno quando fala em enxergar a eternidade num grão de areia, mas temos motivos para 

desconfiar de poetas posteriores utilizando esse slogan depois que ele se torna também um lugar-



comum. E o mesmo problema do místico. O místico afirma o contato direto com a divindade e, 

como vimos em Scholem, é uma figura suficientemente marginal para a ortodoxia religiosa que o 

misticismo só pode ser visto como uma vocação. Os riscos são grandes demais para o charlatanismo 

valer a pena. Isso muda um pouco de figura depois de histórias como a de Sabbatai Zvi (1626

1676), o famoso rabbi cabalista e falso Messias que fundou uma seita e terminou capturado pelos 

otomanos e forçado a se converter ao Islã. Em plena modernidade, em meio ao que se foi percebido 

como uma crise de espiritualidade, de que também já tratamos anteriormente, houve um boom de 

profetas e gurus, cujo alcance pode ser ampliado pelo marketing. Não raros são os farsantes, seja 

via fraude deliberada para extorquir seus seguidores, seja porque a própria pessoa se ilude a ponto 

de acreditar em seus supostos poderes espirituais. Em ambos os casos essas histórias terminam mal. 

O indivíduo moderno sofre por ansiar por uma cura para seu mal estar espiritual ao mesmo tempo 

em que desconfia, com razão, de quem quer que afirme ter uma conexão direta com o divino.

Aplicar essa mesma desconfiança aos poetas que se fiam na poética visionária seria um 

exercício interessante. E certo que há muito mais poetas do que místicos, pelo menos no que 

podemos contabilizar com base em publicações. Será possível que todos eles são dotados dos tais 

“olhos de poeta”? Será que não temos motivo para suspeitar que uma porcentagem deles, pelo 

menos, tenha se fiado de forma mais superficial apenas ao estilo dessa poética? Que eles tenham 

imitado, com variados graus de sucesso, uma dada fórmula, sem que nunca tenham sentido o que, 

por exemplo, sentiu Wordsworth diante do campo de narcisos?

O problema é complicado, porque trata de aspectos interiores, experiências e sentimentos -  

todos inverificáveis. Mas o seguinte exemplo há de deixar as coisas mais claras.

No capítulo anterior, mencionamos como a posse de certas informações sobre a vida de 

Trakl pode influenciar a interpretação e reação emocional a um poema misterioso como “Grodek”. 

O mesmo vale para Anna Akhmátova, por exemplo, que sobreviveu e escreveu sua obra sob as 

agruras da guerra, da revolução e do terror stalinista, ou, como vimos, Paul Celan. Reconhecer o 

papel do dado biográfico na interpretação da poesia desses autores não significa diminuir sua obra 

ou reduzi-la a esses dados. A questão é que há um certo impacto na leitura de versos como:

Levaram-te ao amanhecer,
Atrás de ti, como no enterro, eu ia,
No quarto escuro, choravam os meninos.
Acabava-se a vela sobre o altar,
Nos lábios teus, do ícone, o frio.
O suor mortal na testa... Não dá para esquecer!
Como as mulheres dos franco-atiradores,
Uivarei pelas torres do Kremlin.
1935. Moscou.
(Akhmátova, 1991, tradução de Aurora F. Bemardini e Hadasa Cytrynowicz)



...E esse impacto depende em parte de sabermos que o “levaram-te” do primeiro verso não 

se refere a um exercício ficcional ou abstração imaginativa, mas às experiências reais pelas quais 

Akhmátova passou, que testemunhou a prisão, pelo Estado, de dois maridos (um fuzilado e outro 

morto no Gulag) e um filho. Por mais que louvemos os poderes criativos da ficção, o peso da 

realidade não pode ser ignorado. Diante da Experiência do horror, é ou ingênuo ou desumano tratar 

esse tipo de material de maneira leviana, e mesmo os aparatos da análise de poesia, como o conceito 

do eu-lírico à parte do indivíduo histórico parecem moralmente inadequados.

Por mais que os versos se sustentem por si só, a experiência lhes confere legitimidade. Se 

descobríssemos que foi tudo um hoax, que Anna Akhmátova nunca existiu e na verdade era uma 

invenção de um poeta homem que nunca vivenciou nenhum dos horrores que marcam a sua 

biografia e escreveu tudo na segurança de seu lar, muito longe da União Soviética, o impacto de sua 

obra seria diminuído. Talvez louvássemos a capacidade do autor de imaginar e entrar no 

personagem, comparável ao talento da heteronímia de Fernando Pessoa ou aos dotes dramáticos dos 

tragediógrafos gregos, mas predominaria a sensação de traição -  sentimento esse agravado e 

transformado em ofensa na medida em que o autor explorar a tragédia alheia e atravessar fronteiras 

de gênero, raça e sexualidade. Seríamos levados a concluir que fomos tapeados e que o autor, por 

melhores que possam ter sido suas intenções, é, de novo, ou ingênuo ou um canalha desumano.

A ideia não é incomum, nem nova: desde Robinson Crusoé até o pseudomovimento de 

vanguarda da revista Spectra (uma sátira do imagismo que acabou sendo levada a sério), passando 

pela farsa de MacPherson e seus bardos gaélicos, a fraude literária, visando o lucro ou só por 

entretenimento, tem uma tradição já bem estabelecida. Mas alguma coisa aconteceu na poesia que 

faz com que, fora das vanguardas mais dedicadas ao experimentalismo formal, uma relação mais 

íntima entre o autor e os poemas venha sendo cobrada, de tal forma que práticas muito recentes, 

como o role-playing dos poetas do arcadismo que assumiam as personae de pastores da mitologia 

grega que entoam suas canções enquanto cuidam de ovelhas, enquanto na verdade eram advogados, 

nos pareçam estranhíssimas hoje.

Considerando o desenvolvimento da introspecção e da história da sinceridade desde 

Rousseau, é evidente que esse triunfo do personalismo é tudo menos inesperado e, no entanto, 

sempre representou um problema para a teoria literária, desde a reação ao psicologismo e à leitura 

moralizante do século XIX que deram lugar à compreensão mecânica dos formalistas e ao close 

reading da Nova Crítica, até a “morte do autor” barthesiana e as leituras desconstrucionistas. A 

relação entre obra e biografia é ainda motivo de incômodo no mundo acadêmico, tanto mais quanto 

mais profunda for a exploração do material biográfico feita pelos poetas, como é o caso das 

polêmicas da poesia confessional. Esse personalismo só pode ser motivo de choque para leitores da



academia porque o cânone literário acadêmico tende a valorizar, poundianamente, na 

contemporaneidade, a poesia de invenção formal. Qualquer um que tenha observado como muito da 

poesia, desde o romantismo, parece se debater para dar conta da Experiência pessoal intensa que 

quebra a linguagem há de observar como é pequeno o salto que vai de Wordsworth (que fez de sua 

própria vida o material de seu famoso Prelúdio) para Sylvia Plath e Anne Sexton. E mais: o 

confessionalismo aponta para o problema das críticas à poesia escrita por mulheres257, e é relevante 

que seja nesse tom que muito da poesia de minorias políticas, pelo menos no mundo norte- 

americano, tenha sido escrita. Como diz Perloff, em entrevista, ao ser indagada sobre o assunto:

Se você pegar um poeta chicano ou um poeta gay, você vai notar que todos eles seguem a
linha confessional. Mas acho que há um motivo para isso, e positivo: eles argumentam que
representam uma minoria, e que suas vozes não foram ouvidas. Eles preferem um contato 
mais imediato com a audiência, e é por isso que a “poesia da linguagem” lhes parece tão 
dramática e difícil. Confesso que não sei muito bem o que acho disso... A verdade é que 
estes poetas praticam uma poesia quase sempre direta e que na verdade corresponde a uma 
estética de um período anterior a este, uma estética dos anos 60. Como se nenhum dos 
eventos do chamado “pós-modemismo” tivesse acontecido. Temos que esperar para ver que 
talentos vão ficar. Não quero condenar este tipo de poesia porque eu entendo as razões para 
isso.
(Perloff inLopes, 1997, pp. 221-2)

Se para os poetas do século XIX, que, apesar da sensação de outsiders ainda pertenciam, em 

sua maioria, a grupos sociais dominantes, a linguagem disponível parecia não dar conta de sua

experiência, o que dizer então da experiência de poetas pertencentes a grupos marginalizados? E

justo esperar de um poeta negro, por exemplo, que não encontra refúgio na linguagem de massa, 

que o faça na linguagem de poetas brancos? Que poetas colonizados aspirem à linguagem de poetas 

pertencentes aos seus colonizadores? A questão se desenvolve a partir daí, porém o ponto em que a 

poesia minoritária se toma um assunto complicado é não em sua premissa, mas em sua execução: o 

confessionalismo assumido não implica uma imitação da poética de Plath ou Sexton, elas próprias 

nomes canônicos hoje e bastante difíceis no sentido steineriano -  Plath, afinal, tinha como suas 

influências poetas modernistas como Dylan Thomas, Yeats e Auden. Essa nova poesia tende a ser 

acessível, em parte como resultado de um projeto político ligado à luta pelos direitos de minorias, 

em parte como resultado de ter encontrado um lar nos chamados slams de poesia que se 

desenvolveram nos EUA a partir de 1984:

257 O problema: existe uma poesia que é reconhecida como “feminina”, e o estilo de Plath e Sexton tende a se encaixar 
nessas descrições e a ser defendido como um estilo que quebra um monopólio expressivo da poesia que é definido 
por padrões masculinos. Elizabeth Bishop, por outro lado, não queria ser vista como “poetisa” e insistia que 
“homens e mulheres não escrevem de forma diferente”, uma postura que poderia ser criticada como significativa de 
que para uma mulher se destacar nesse meio como ela se destacou (Bishop, afinal, foi a primeira professora de 
escrita criativa em Harvard), ela precisaria escrever “como um homem”. Mas isso, mais uma vez, está além do 
nosso escopo, etc, etc.



Slam’s emphases on diversity, inclusion and democracy have resulted in a “pluralism” 
among its poets; on the national leve, slammers hold a bevy of readings outside of the 
national competition celebrating marginalized racial, sexual and gender identities. Such 
pluralism, the scholar Tyler Hoffman remarks, “points to the fact that the spoken word in 
the U.S. in recent decades is tied up in powerful social movements that reframed-and 
validated-cultural identities of minorities”. Slam’s openness to all people and all types of 
poetry suggests a specific political inquiry in its practice, one that slam poets make explicit 
in their work about identity: a challenge to the relative lack of diversity they feel is 
represented in the academy, the canon, and dominant culture.
(Somers-Willett, 2009, pp. 6-7)

E isso cria uma situação curiosíssima, porque a solução encontrada por Marc Smith, criador 

dos slams, diante do que considerou ser a postura fechada da academia e dos editores, foi um 

retorno a um momento pré-moderno da poesia. Se o que poderíamos descrever como um 

tipocentrismo, comentado no capítulo anterior, moldou a dificuldade da poesia moderna, feita para 

ser lida em privado e para ser objeto de reflexão e contemplação, muitas vezes explorando, pelo

menos desde Mallarmé, as possibilidades tipográficas do livro, esse retomo à oralidade, à situação

da poesia como era, por exemplo, no Brasil do século XIX, como descrito por Cândido (1967), 

representa uma negação dessa lógica e um retorno à poesia de fácil compreensão. Ao mesmo tempo, 

há preocupações modernas, como com o problema da autenticidade, como diz Maria Damon, que 

fala em termos de uma “autenticidade nos níveis físico/sônico e metafísico/emocional-intelectual- 

espiritual”. Não observamos mais o mecanismo pelo qual o poeta exerce sua autenticidade através 

da originalidade radical que leva o leitor a exercê-la também na leitura de seu texto difícil, mas um 

outro procedimento, conforme essa autenticidade é revelada na performance :

Damon’s description suggests that the practice of rewarding performances for their
“authenticity” or the “transmission of resonant difference” is a performative effect (as
opposed to a textual effect). If Damon is correct, then, in the case of slam poetry about 
identity, reward stems not just from the expression of marginalized identity but from the 
way that identity is performed onstage. That is, poems deemed the most authentic by slam 
audiences depend at least in part on the complex dynamics of identity exchanged between 
poets and audiences.
(Somers-Willett, 2009, pp. 8)

Como Somers-Willett problematiza na sequência, o que se observa nos palcos dos slams 

talvez seja menos uma autenticidade real -  que, em todo caso, se dermos ouvido aos pensadores que 

escreveram sobre o assunto, não pode ser julgada, que dirá com avaliações numéricas -  do que a 

encenação do que se imagina que o público espera que seja autêntico, o que é moldado 

cumulativamente pela aprovação de performances anteriores258. O resultado, como aponta a autora,

258 Nesse sentido, poderíamos falar num relativo empobrecimento da experiência poética, que faz retomar a relação 
entre poeta e público à situação separada de falante ativo e espectador passivo, o que talvez seja mitigado pela 
maior abertura dos slams ao público em geral. No tocante à questão da autenticidade, o trunfo da poesia tipográfica 
difícil, em contraste com a poesia performática que depende de elementos corporais, é que sua autenticidade não 
pode ser falsificada porque é afirmada pelo caráter único, pela originalidade, do seu texto, ao passo que a 
performatividade pode ser imitada, por exemplo, por alguém mais proficiente na arte dramática como um ator.



é que, diferente do que ocorre no mundo poético fechado da academia e editoras, que já considera a 

poesia como um problema mercadológico, por não vender, há discussões intensas na comunidade 

do slam sobre os prós e contras de “se vender” para chegar ao público mainstream (ibid., p. 9).

Seja a poesia hermética ou acessível, em todo caso o modelo pautado pela experiência 

pessoal parece esbarrar nessa suspeita: podemos confiar no poeta que temos diante de nós e fazer 

dele um tipo de guia espiritual em meio ao inferno da modernidade? Essa pessoa de fato vê as 

coisas de outro jeito? Ou ela simplesmente aprendeu a dominar os pormenores de uma forma 

estilizada de discurso, observando o que se espera dos outros poetas em seu meio -  seja ele o da 

poesia impressa, seja o da poesia performática -  para reproduzir esse comportamento? Somers- 

Willett suspeita que seja isso que aconteça na poesia do slam, mas não seria difícil estender essa 

desconfiança para a poesia tipocêntrica. Os poetas que depositam sua fé no poder mágico da 

originalidade nos diriam para nos fiarmos nela -  o gênio original, em tese, não poderia ser 

falsificado -, mas, para retomarmos à discussão no começo desta seção, esse é um juízo que se 

toma cada vez mais difícil quanto mais incompreensível for o poema. Mesmo a biografia dos poetas 

que, em tese, poderia negar ou confirmar essa autenticidade, se torna pouco confiável numa 

modernidade dominada pela propaganda e pelo marketing, e a progressiva diminuição da margem 

de manobra disponível ao poeta nos leva a uma aporia.

O nosso último problema reside numa outra categoria, porque não é interno a esse modelo 

poético, mas deriva do modo de ver a poesia que o elegeu como o principal modelo poético da 

modernidade: o fato de que esse modelo simplesmente não dá conta de certos autores. Ele se aplica 

de maneira bastante adequada aos poetas românticos, aos simbolistas e a poetas modernos sem 

filiação clara a alguma corrente como Whitman, Dickinson, Rilke ou Augusto dos Anjos, a alguns 

modernistas brasileiros e ingleses como Mário de Andrade, Drummond, Murilo Mendes, João 

Cabral, a boa parte da obra de Eliot, a Marianne Moore, Williams, H.D., Hart Crane, Stevens, 

cummings, Elizabeth Bishop, e assim por diante.

Mas e Oswald de Andrade?

Muito pouco do que foi dito parece se aplicar à poesia de Oswald, ou, pelo menos, a uma 

parte expressiva e mais bem conhecida dela. Seus poemas não se debatem contra a linguagem, nem 

exprimem a exasperação de suas limitações e os anseios de a transcenderem, visando renovar uma 

linguagem exaurida pelo uso mundano, desafiando a compreensão do leitor. Pelo contrário: ela 

vinga em seus usos cotidianos. Talvez nenhum poeta brasileiro esteja mais à vontade com a 

linguagem das ruas do que Oswald:

Pronominais



Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro
(Andrade, 1974, p. 125)

Comparado com os casos que vimos, trata-se de um poema bastante simples. De uma 

perspectiva estrutural, ele apresenta uma ringkomposition que enfatiza os versos “dê-me/me dá um 

cigarro” com os quais começa e termina, com três versos que o acompanham logo na sequência. No 

primeiro caso, há três versos que o antecedem, no encerramento, e um verso com uma adversativa 

no centro do poema que lhe serve de pivô -  tudo formando uma única sentença fluida. Seu tema, 

como todo mundo bem sabe, é a tensão entre a gramática normativa, que prescreve a forma “dê-me 

um cigarro”, com uma ênclise, e a forma com a próclise, “me dá um cigarro”, mais natural à 

oralidade. Em tudo ele é consistente com o projeto ético e estético de Oswald de afastar a poesia do 

academicismo associado aos parnasianos, seu inimigo declarado, e aproximá-la do povo, 

identificando no modo de falar um elemento constituinte da brasilidade, como parte das 

preocupações nacionalistas do nosso modernismo. De um lado, da gramática normativa, estão o 

professor e o aluno e o “mulato sabido”, aristocraticamente separados -  do outro, o “bom negro e o 

bom branco da Nação Brasileira”, que dispensam essas formalidades com um simpático “deixa 

disso camarada”. Mesmo o ritmo que predomina -  por mais que seja um exemplo de versos livres, 

eles demonstram uma oscilação métrica pequena, entre 4 e 7 sílabas por verso -  é muito próximo 

das redondilhas típicas da poesia de teor mais popular, o que reforça esse caráter do poema.

E um poema metalinguístico, mas não tematiza, nem incorpora as tais dificuldades de fazer 

a linguagem dar conta do mundo. Pelo contrário, em vez dessas angústias, ele parece seguir pelo 

caminho do Wittgenstein das Investigações Filosóficas: o sentido de uma palavra se encontra no seu 

uso. E “me dá um cigarro” é a forma como as pessoas usam a língua. Simples assim. Não há lugar 

para o problema da sacralidade da linguagem ou para se questionar se a linguagem é desgastada 

pelo uso. E evidente que não. Seu uso não desgasta nada, mas legitima as coisas. Se apenas uma 

única pessoa falasse “me dá um cigarro” seria uma idiossincrasia, mas essa construção é sustentada 

pela prática popular.

Em Oswald, podemos concluir, não encontramos os elementos da poesia moderna como 

comentados por Steiner -  ou, pelo menos, não os seus elementos principais. E, no entanto, ninguém 

diria que “Pronominais” não é um poema moderno. Na verdade, dependendo de para quem



perguntarmos, ele há de nos parecer mais moderno do que um poema como o “Soneto alegórico de 

si mesmo”.

E tem mais: como Perloff quis demonstrar em seu O Gênio Não Original, a poética da 

apropriação tem sido um problema para a crítica e para a teoria. Suas reflexões sobre o tema

começam evocando a perplexidade de um crítico como Edgell Rickword, que resenhou The Waste

Land para o Times Literary Supplement à época de sua publicação original: “Rickword”, diz ela, 

“expressou admiração pela ‘sofisticação’ de Eliot, mas não foi capaz de tolerar o uso extensivo da 

citação em The Waste Land” (Perloff, 2013, p. 23). E ela continua:

Essa resenha no TLS é um documento importante para qualquer um que deseje 
compreender a poesia emergente no século 20. A acusação básica de Rickword é bastante 
clara: a citação, em especial a citação que deriva de outros autores, mina e destrói a própria 
essência da poesia, que é (ou deveria ser) a expressão da emoção pessoal -  a emoção 
expressa, é claro, nas próprias palavras do poeta, inventadas para esse exato propósito. O 
“zigue-zague das alusões”, portanto, é um mau sinal; “o espetáculo de lanterna mágica” -  
um termo que Rickword, sem dúvidas, derivou de Proust -  não deveria consistir de “slides 
feitos pelos outros”. Um poema como um “conjunto de notas”, a maior parte delas 
“emprestadas” de outros textos: como “mera anotação” só pode ser “o resultado de uma 
indolência do poder criativo”.
(ibid., p. 25, grifos da autora)

Mesmo hoje, com o lugar de Eliot já devidamente assegurado no hall da fama da literatura, a 

teoria literária ainda está se adaptando a trabalhar com poemas escritos sem que o poeta use suas 

próprias palavras, e estudos como os de Perloff fazem parte desses esforços para compreender esse 

fenômeno poético.

Curiosamente, Oswald também tem poemas que seguem pelo caminho da poesia chamada 

“não original”, com o poema “As meninas da gare” sendo um ótimo exemplo:

Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
E suas veigonhas tão altas e tão saradinhas 
Que de nós as muito bem olharmos 
Não tínhamos nenhuma vergonha 
(Andrade, 1974, p. 80)

Quase todo o texto do poema foi retirado ipsis litteris da carta de Pero Vaz de Caminha, 

descrevendo, com a fetichização que é típica dos colonizadores diante dos nativos, um grupo de 

mulheres indígenas. As únicas pequenas intervenções de Oswald foram: 1) quebrar o texto em 

versos (agora na forma de versos livres irregulares, com uma quebra localizada de forma mais ou 

menos natural ao fim de cada oração); 2) trocar a pessoa verbal do último verso (originalmente, 

Caminha diz “não tinham nenhuma vergonha”, o que foi passado para a primeira pessoa do plural); 

e 3) adicionar um título que oferece contexto para a cena, que agora é transplantada: do grupo de 

indígenas encontrado por Caminha para um grupo de prostitutas “fazendo ponto” na estação. Que o



texto tenha se mantido praticamente igual enquanto atravessa esse espaço de quatrocentos anos, 

podemos interpretar, constitui um comentário sobre a exploração sexual, na medida em que fica 

sugerida a mulher indígena na prostituta do século XX, e a prostituta em potencial na mulher 

indígena aos olhos de Caminha.

Entre os autores tratados por Perloff e essas figuras como Oswald e Bandeira (pelo menos 

em parte de sua obra), fica evidente que um outro modelo poético precisa ser desenvolvido, porque 

o modelo baseado na insuficiência da linguagem se revela inadequado. Ironicamente, nós 

procuraremos esse modelo agora num espaço inesperado: na prosaística de Mikhail Bakhtin, a cuja 

teoria o restante deste capítulo será dedicado.

Pode parecer estranho nos voltamos à prosa, depois de todo esse tempo com um enfoque 

poético, porém, ao averiguarmos a inadequação dessa visão da linguagem oferecida pelo modelo 

poético, uma alternativa acaba se fazendo necessária. Como comentam Morson & Emerson:

Ao oferecer uma prosaística, como procuraremos mostrar aqui, Bakhtin buscava não 
suplementar a poética tradicional com uma “poética da prosa”, mas mudar o enfoque de 
todos os gêneros literários, tanto poéticos quanto prosísticos. Uma vez compreendida a 
natureza do romance, dizia ele, deve-se encarar todas as formas literárias diferentemente e 
empreender “uma revisão radical da concepção filosófica fundamental do discurso poético” 
(DiN, p. 267). Consequentemente, toda a tradição da poética, de Aristóteles aos formalistas 
russos, deve ser totalmente reconcebida.
(Morson & Emerson, 2008, p. 34, grifos dos autores)

Ou seja, não buscamos agora apenas mudar o enfoque deste estudo (é meio tarde para isso), 

mas, ao oferecermos uma perspectiva capaz de abranger o romance, veremos também o fenômeno 

da poesia moderna sob uma nova luz.

4. Bakhtin: por uma visão prosaica da linguagem

O pensador Mikhail Mikhailovich Bakhtin nasce em Oriol, na Rússia, cidade ao sul de 

Moscou, em 17 de novembro de 1895, inserido nesse momento de virada do século que tem 

ocupado a nossa discussão desde o começo deste estudo. Seu nome é causa para muita confusão no 

mundo acadêmico, por motivos que vão desde os problemas da disputa da autoria de Marxismo e 

filosofia da linguagem e outras obras contestadas até a apropriação equivocada de certos conceitos 

seus, como “dialogismo” ou “polifonia”, comuns em certas áreas às quais seu pensamento foi 

levado de forma mais leviana. Por isso, antes de tratarmos com mais atenção as ideias de Bakhtin, 

convém passarmos em revista brevemente sua biografia, sua bibliografia e sua recepção. Nisso nos 

baseamos nas anotações de Morson & Emerson (2008, pp. 13-14 e 81 ss.), Tezza (2003, pp. 21-49),



Faraco (2003),Yaguello (in Volochínov, 1992), Miotello (2008), Fiorin (2006) e Bezerra (in 

Bakhtin, 2015).

O segundo de cinco filhos de um gerente de banco, Bakhtin nasceu numa família de uma 

“velha nobreza arruinada”, porém culta e de “opiniões liberais”, e cresceu entre as cidades de 

Vilnius e Odessa. Vilnius, ou Vilna, hoje capital da Lituânia, era um verdadeiro ponto de 

confluência de diversas culturas e línguas, onde se falavam, por exemplo, o polonês, o lituano e o 

iídiche, o que, segundo Fiorin, há de ter sido um fator de influência sobre sua obra, para a qual a 

variedade de línguas e linguagens é um elemento principal.

Após matricular-se em Odessa, cidade de forte influência judaica, em 1913, ele é transferido 

para a Universidade Imperial de São Petersburgo (rebatizada Universidade de Petrogrado em 1914, 

acompanhando a mudança de nome da cidade, hoje conhecida como Universidade Estatal de São 

Petersburgo), onde se forma, em 1918. E em Petrogrado/São Petersburgo que Bakhtin tem seu 

primeiro contato com os círculos de artistas e poetas contemporâneos da sua época, como o 

“Círculo dos Simbolistas”, o “Círculo dos Acmeístas”, o “Círculo dos Futuristas” (que ele 

detestava, por sinal) e o salão-círculo de Fiepkin-Kupernik e Polynov. A Guerra Civil russa, porém, 

que havia começado em novembro de 1917 e perdurou até outubro de 1922, e resultou no 

desabastecimento da capital, o levou a se refugiar na pequena cidade de Nevel, onde trabalhou 

como professor de história, sociologia e língua russa. E em Nevel também que ele começa a se 

reunir com os intelectuais que viriam a ser conhecidos como “o Círculo de Bakhtin”, nomes como 

Valentin Volóchinov, Matvei Kagan, Pável Medviédiev e Maria Iúdina.

Seu começo de carreira foi dedicado não à teoria literária, mas à filosofia. Em 1919 e ao 

longo do começo da década de 1920, Bakhtin se posicionava contra o neokantismo dos seus 

mentores, o que fica evidente em seus primeiros escritos, Para uma filosofia do ato, tratado 

filosófico preocupado com questões de ética, estética e identidade que ele começa a redigir em 1919 

e que é deixado inacabado, e Autor e herói na atividade estética, do mesmo período259. E em 1919 

também que ele tem sua primeira publicação -  um humilde artigo de duas páginas, chamado Arte e 

responsabilidade.

Em 1920, Bakhtin se muda para Vitebsk, hoje território da Bielorrússia, que foi um grande 

centro cultural de vanguarda para a época, cidade natal e lar de artistas como Marc Chagall e o 

musicólogo Ivan Sollertinsky, cujo círculo Bakhtin também frequentou, ao mesmo tempo em que 

continuou se encontrando com os intelectuais do seu próprio Círculo, que o tinham por mestre. Em 

Vitebsk, Bakhtin se casa com Elena Aleksandrovna Okolovitch, que viria a se tornar uma figura

259 Alguns autores, porém, como Brian Poole, questionam essa datação e o inserem mais para o final da década de 
1920.



importantíssima para sua trajetória como escritor, dada a natureza “pouco prática” do seu marido e 

sua enfermidade -  em 1923, Bakhtin é diagnosticado com osteomielite, doença dos ossos que 

dificultou muito sua vida profissional e o levou a ter uma perna amputada em 1938.

Em 1923, com o país um pouco mais estável, Bakhtin e seu Círculo retornam a Petrogrado, 

que então é mais uma vez rebatizada em 1924, após a morte de Lênin, tornando-se Leningrado. 

Seus amigos conseguem trabalho, mas Bakhtin não -  em parte por conta de sua enfermidade, em 

parte por sua falta de credenciais políticas. Muitas coisas acontecem, então, até o fim da década: a 

porção do corpus de obras bakhtinianas chamada de “obras contestadas” é publicada; Bakhtin 

escreve e publica talvez a sua obra mais famosa, Probliemi tvórchestva Dostoievskovo (npoôaeMbi 

meopuecmea ffocmoeecKoeo), título geralmente traduzido como Problemas da Poética de 

Dostoiévski ou Problemas da Arte Criativa de Dostoiévski, e participa do Voskressênie 

(“Ressurreição”), um grupo clandestino de estudos de literatura cristã, ligado à Igreja Ortodoxa, que 

foi o que muito possivelmente resultou em sua prisão pelo governo russo, após a ascensão de Stalin 

ao poder.

A questão das “obras contestadas” é complexa. Freudismo (1927) e Marxismo e(filosofia da 

linguagem (1929) são publicados por Volóchinov, e O método (formal aplicado à teoria literária 

(1928), por Medviédiev. Com a descoberta de Bakhtin, que permaneceu obscuro durante a maior 

parte de sua vida, pelo mundo acadêmico russo e ocidental, de que trataremos mais adiante, essas 

obras passaram a ser atribuídas a ele -  declaração feita pela primeira vez pelo linguista Viatcheslav 

V. Ivanov e que o próprio Bakhtin jamais confirmou, no entanto. Yaguello (1992), que adere a essa 

hipótese, pressupõe que desavenças com os censores haviam desencorajado Bakhtin a publicar 

essas obras sob seu próprio nome, ao que se somaria ainda uma outra característica da 

“personalidade do próprio autor”, que é um certo “gosto pela máscara”. Ainda que esses textos 

sejam certamente bakhtinianos, a hipótese de autoria espúria não parece encontrar apoio entre os 

acadêmicos de hoje -  Tezza (2003), Faraco (2003), Galindo (2005), Fiorin (2006) e Morson & 

Emerson (2008) são alguns dos nomes que se posicionam contra essa atribuição de autoria. No 

mais, os textos de Volóchinov, por exemplo, são mais sistemáticos e marcadamente marxistas do 

que qualquer outra coisa no restante da obra de Bakhtin, de forma que é mais produtivo enxergá-los 

como obras, de fato, produzidas por Volóchinov e Medviédev, ainda que certamente influenciadas 

por Bakhtin (e que o influenciaram também) e inseridas dentro de um pensamento bakhtiniano.

Bakhtin é detido em dezembro de 1928, pouco antes da publicação de Problemas da Poética 

de Dostoiévski, em 1929, e condenado, em 22 de junho de 1929, a cinco anos no gulag das Ilhas 

Soloviéstki. Graças a ação de amigos influentes, porém, sua sentença foi comutada para cinco anos 

em Kustanaj, cidade ao norte do Cazaquistão, onde continuou produzindo. Volóchinov e



Medviédev, porém, não tiveram a mesma sorte: um morre em 1936 de tuberculose, o outro, ao fim 

da década, vítima dos expurgos políticos da União Soviética.

Enquanto trabalhava no Cazaquistão como contador, guarda-livros e redator de verbetes para 

enciclopédia, Bakhtin seguiu escrevendo importantes ensaios sobre teoria literária. Como comenta 

Paulo Bezerra (2015), o autor à época de seu degredo tinha planos para a composição de uma 

Teoria do romance, obra que até recentemente acabou nunca publicada por completo, apenas na 

forma de ensaios compilados em Questões de literatura e de estética (1975). O capítulo “As 

questões da estilística no romance”, por exemplo, é concluído quatro dias antes de sua viagem, em 

25 de março de 1930. Ele também começa a compor o que viria a ser sua tese de doutorado, A 

culturapopular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais.

Em 1936, termina seu período de degredo, mas Bakhtin permanece proibido de viver em 

grandes cidades, e se muda para Saransk, onde leciona na Faculdade Estatal de Professores de 

Mordóvia (também chamado Instituto Pedagógico da Mordóvia). No ano seguinte, temendo novos 

expurgos políticos, ele decide se mudar para uma cidade ainda mais remota e segue para Kimri, 

onde vive por alguns anos dando aula para alunos de ensino médio.

Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, Bakhtin retoma a Saransk e à sua Faculdade, mais 

tarde Universidade de Saransk (onde permanece até se aposentar em 1961), e apresenta sua tese de 

doutorado ao Instituto Górki de Literatura Mundial, em Moscou, no ano seguinte. A obra, porém, 

como comentam Morson & Emerson, “com sua irreverência, celebração do carnaval e da 

sexualidade, e seu anarquismo utópico e filosófico” acabou sendo escandalosa demais para os seus 

avaliadores, e, ainda que Bakhtin tivesse depois conquistado um título, não foi o título de doutor. O 

livro também só viria a ser publicado muito mais tarde, em 1965.

Apesar dos problemas da obscuridade -  escrever e não ser lido, afinal, é quase o mesmo que 

não escrever -, é essa mesma obscuridade que permitiu que Bakhtin sobrevivesse aos expurgos do 

stalinismo, que termina em 1953. A partir de então começa um processo de resgate e descoberta da 

obra do autor, ainda que a atmosfera não estivesse livre de repressão. Em 1960, Vadim Kójinov, 

Serguei Botcharov e Gueórgi Gátchev, três estudantes de Moscou, descobrem o seu Problemas da 

Poética de Dostoiévski e, ao se espantarem de o autor ainda estar vivo, descobrem-no em Saransk e 

entram em contato por correspondência. Em 1963, Problemas da Poética de Dostoiévski é 

republicado, em versão revisada; em 1965, segue-se A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, e, por fim, Questões de literatura e estética em 1975, pouco após sua morte no 

mesmo ano.

Mas essa é apenas a primeira parte da história. Para um autor que era obscuro na própria 

Rússia, não é de se espantar que a sua transposição para o mundo ocidental tenha sido turbulenta.



Seus livros chegaram a nós em ordem inversa, começando pela sua obra mais recente, muitas vezes 

infestada de problemas de tradução, decorrentes da falta de bons tradutores do russo (o que resultou 

numa grande quantidade de traduções indiretas), e só depois seus primeiros escritos foram 

publicados. De quebra, muito dessa importação também se deu por via francesa, sobretudo pela 

mão de Tzvetan Todorov e Julia Kristeva, dois autores de origem búlgara, mas radicados na França, 

porém com abordagens literárias próprias muito distintas das de Bakhtin. Como comentam Morson 

& Emerson (2008, pp. 21-3) e Fiorin (2006, p. 14), ambos os autores, canais importantes para a 

transmissão da obra bakhtiniana, faziam parte do mundo intelectual francês da década de 1960, 

permeado pelo estruturalismo/pós-estruturalismo e pela psicanálise, e assim Kristeva se apropriou 

dos conceitos de Bakhtin para produzir um “Bachtine” francês estruturalista em “Le mot, le 

dialogue, le roman” (1967) e para trazê-lo à área dos estudos da intertextualidade (termo ausente na 

obra do autor) em “The Ruin of a Poetics” (1973). Já Todorov, bem como os norte-americanos 

Katerina Clark e Michael Holquist, caiu no erro de tentar sistematizar o pensamento de Bakhtin em 

sua apresentação e biografia -  o que o faz se frustrar, porque o pensador russo produziu uma obra 

que deliberadamente resiste à sistematização. Essa tentativa de achatar uma obra tão plural é o 

equivalente, para Morson & Emerson, a tentar transpor um tema sinfônico para o piano.

O resultado dessa recepção caótica, ainda que entusiasmada (ou talvez porque 

entusiasmada), foi que, como diz Fiorin (2006, p. 15-6), “Há um Bakhtin pós-moderno (...). Há um 

Bakhtin interacionista. (...) Há um Bakhtin marxista (...) Há um Bakhtin linguista”. Assim, 

podemos dizer que os estudos bakhtinianos no Ocidente, sobretudo no Brasil, ainda são uma obra 

em progresso, como evidenciado pelo fato de que obras e manuscritos inéditos continuam sendo 

descobertos e publicados -  como é a situação do recente Teoria do Romance, na tradução de Paulo 

Bezerra. Talvez não por acaso, a visão bakhtiniana da linguagem, por mais que razoavelmente 

intuitiva, palpável, pois calcada na materialidade do signo e na impossibilidade de abstrair a vida da 

cultura, parece não ter sido ainda tão produtiva quanto essa visão mais poética que viemos 

elaborando ao longo desta tese.

Se podemos destacar uma grande preocupação dentro da obra de Bakhtin, seria a questão do 

romance e da prosa como gênero literário. Sua obra é permeada pelo projeto de criar uma teoria da 

literatura que fosse capaz de dar conta do romance -  uma prosaística, portanto, nos termos de 

Morson & Emerson -, em vez de tratá-lo como uma variação da épica, aplicando-lhe técnicas de 

leitura poética. A isso é amarrado um desejo de ver o gênero prosaístico levado a sério como 

literatura, o que tinge sua concepção de linguagem.

(Vamos ignorar por ora conclusões como as de Eagleton de que a literatura não existe, que 

ela é uma ilusão, etc.)



Hoje compreendemos, dentro do senso comum mesmo, o literário como uma categoria mal 

ajambrada, parte definição de qualidade, parte descritiva, uma entidade esquizoide composta por 

uma metade de poesia e uma metade de prosa (em que entram romances, contos, novelas), e o teatro 

meio que enfiado de qualquer jeito entre os dois e meio como uma entidade independente também, 

enquanto os gêneros de crônica e ensaio são uma zona cinzenta. O estatuto da crítica literária é 

confuso também. Às vezes ainda a uma ou outra exceção a essas regras é concedida a graça da 

literaturização -  certos quadrinhos (chamados pelo eufemismo de graphic novels), estudos (Freud 

por vezes é considerado algo entre um poeta e um crítico literário), letras de música, etc. A bem da 

verdade, ao se falar em literatura é muito provável que as pessoas pensem primeiramente em prosa 

em vez de poesia, sobretudo em grandes romances260.

Nem sempre foi assim. À época em que Bakhtin começa a escrever, o gênero literário por 

excelência, o gênero literário a ser levado a sério pelos estudos literários, era a poesia, e todas as 

tentativas dos formalistas de definir a essência da literatura -  a literariedade, literaturnost, em russo, 

aquilo que define o literário como literário -  passavam pelo poético. E evidente, no entanto, que um 

dos problemas nesse debate é que o literário não é apenas uma categoria taxonômica qualquer, mas 

uma categoria de prestigio, que define o que é apto para ser levado a sério. Nesse sentido, a poesia 

era o literário e digna de estudo, enquanto o romance era uma arte menor, destinada a um público 

considerado menos competente, e por isso não haveria necessidade de uma teoria própria, já que as 

ferramentas da teoria da poesia deveriam bastar para dar conta da prosa. Muita ênfase no 

“deveriam”.

Mesmo hoje esses problemas não estão muito distantes: a prosa faz parte da literatura, mas 

nem toda prosa. Escritores do que se chama de “literatura de gênero” (genre, não confundir com 

gender neste caso... apesar que a dita “literatura feminina” também sofra esse menosprezo), 

“literatura comercial” ou “paraliteratura” tendem a ser excluídos do literário e precisam desses 

complementos: literatura comercial, literatura de ficção científica, literatura de horror, literatura de 

fantasia, literatura de mistério. Mesmo que a questão não seja de qualidade, que é sempre difícil de 

definir, esse tipo de produção tende a se encontrar à margem do literário. Pode-se conceder que um 

autor de gênero escreve bem, domina a técnica e os lugares-comuns do seu gênero, por vezes o 

suficiente para subvertê-los, mas isso não permite que ele chegue ao patamar mesmo do romance de 

estreia mais desengonçado da categoria que o mundo norte-americano convencionou chamar de 

“ficção literária” (literary fiction). Essa discussão não tem como ter fim, porque gira em torno de

260 É ilustrativo disso que o prêmio Nobel da Literatura, por exemplo, desde os anos 2000, tenha sido concedido a 
apenas três poetas, Thomas Transtrõmer, Herta Müller e Bob Dylan, sendo os últimos dois casos dúbios ainda por 
cima, porque a maior parte da obra de Müller é como prosadora, e Dylan causou polêmica por ter sido premiado por 
suas letras de música.



problemas extraliterários (não existe afinal uma essência para o literário), como a questão do 

prestígio, a percepção dos leitores e a estrutura acadêmica que permite chancelar o estatuto de uma 

obra como literária ou não, porém imagino que a nossa discussão prévia sobre autenticidade e 

individualismo possa lançar alguma luz sobre o porquê de certas decisões taxonômicas serem 

tomadas nesse sentido261.

Em “O discurso no romance”, Bakhtin menciona alguns autores da época que relegam a 

prosa a esse estatuto como gênero de segunda categoria. Viktor Jirmúnski, por exemplo, contrasta a 

poesia lírica, que ele considera “uma arte verbal na escolha e na combinação de palavras” -  escolha 

esta que é “subordinada à tarefa estética” -  com o romance de um autor como Tolstói, que é “livre 

em sua composição verbal” e no qual as palavras são usadas de forma “comunicativa”, como no 

discurso prático. Ainda que ele reconheça o romance como literário, ele nega a sua qualidade 

artística. Já o hermeneuta Gustav Chpiet (1879-1937) dá um passo adiante e “exclui totalmente a 

prosa literária e sua realização limite -  o romance -  do campo da poesia, situando-as entre as 

formas puramente retóricas”. Para Chpiet, portanto, não haveria nenhum valor estético no romance, 

que não passaria de uma forma de propaganda moral, e logo apenas a poesia seria literatura. E, para 

o linguista e filólogo Viktor Vinográdov (1895-1969) também, o romance tem elementos retóricos, 

mas é uma forma mista, que combina o retórico com “elementos genuinamente poéticos” (Bakhtin, 

2015, pp. 25,36-7).

Questões de valor estético à parte, é importante frisar ainda que o método formalista de 

equivaler a poesia à literatura e tratar o romance como um poema castrado, um poema que teve sua 

poeticidade diluída, não apenas o diminui hierarquicamente, como representa uma abordagem 

infeliz, inadequada para tratar das suas especificidades: “Na verdade, tanto Medivédev quanto 

Bakhtin sustentavam que a linguagem poética não caracteriza sequer as formas em verso e malogra 

completamente quando aplicada à prosa” (Morson & Emerson, 2008, p. 34), o que produz 

conclusões absurdas como a de que O Capote de Gógol é apenas “uma peça em estilos 

discrepantes”, que a personalidade de Dom Quixote é “um subproduto irrelevante de técnicas 

narrativas inovadoras” e que os ensaios filosóficos em Guerra e Paz “não têm significação 

temática”. Os erros derivam, portanto, do ato de se ignorar o caráter artístico do romance -  i.e. a 

escolha deliberada de palavras visando certos efeitos estético-psicológicos complexos262 -  e reduzir

261 Acredito que a perspectiva da autenticidade ajude muito a entender como se dá a divisão do literário. Ainda que 
essa divisão não seja feita no discurso do senso comum em termos conscientes, é provável que a exclusão da 
literatura de gênero se dê porque é compreendida como inautêntica, porque seus autores se inserem num gênero já  
bem formado, geralmente inaugurado por uma figura prévia, como Mary Shelley, Júlio Veme e H. G. Wells, os pais 
da ficção científica, ou J. R. R. Tolkien, no caso da fantasia, Poe, Stevenson e Lovecraft, no caso do horror, e assim 
por diante.

262 É evidente que a retórica também suscita efeitos psicológicos, inflamando sentimentos, mas nada que um discurso 
retórico produza pode equivaler ao impacto, por exemplo, de uma cena como a do parágrafo final de Os Mortos, de



o romance à soma dos estilos utilizados, quando, na verdade, ele é mais uma orquestração de vozes 

e estilos, formando um todo que é maior do que a soma das suas partes.

E tem mais: o problema não era apenas que o formalismo falhava para dar conta da prosa 

apenas por uma questão de incompletude, o que exigiria elaborar um método formalista capaz de 

fazê-lo. A questão é mais profunda, um problema ético e filosófico, e toca nas premissas do próprio 

formalismo: “a atitude formalista do começo do século XX foi uma das expressões da mitologia 

cientificista que separava, bem-intencionada, para maior funcionalidade, o mundo da cultura do 

mundo da vida” (Tezza, 2003, p. 204). Porque, para Bakhtin, desde os seus primeiros escritos, não 

há como separar o discurso -  não a língua como sistema abstrato, mas como é usada no cotidiano -  

da vida, o que implica a impossibilidade da análise adequada do romance, as descobertas do 

formalismo não são apenas limitadas como potencialmente perigosas de um ponto de vista ético, 

pois demonstram uma irracionalidade técnica e tecnológica ameaçadora. Separar cultura e vida 

significa não poder pensar os papéis da literatura para o ser humano, o que abre as porteiras para um 

argumento como o de Eagleton, como vimos, de que melhor seria ir fazer qualquer outra coisa em 

vez disso.

Por fim, um outro ponto de disputa é quanto à natureza da criatividade. A narrativa mais de 

senso comum sobre o poeta determina que a poesia é escrita por inspiração, numa epifania, um 

momento de insight súbito, “um estado de sensação vívida” ou “um transe” em que as coisas fazem 

sentido e a mente é capaz de encontrar as palavras certas. Essa visão, ainda que de senso comum, 

descende de românticos de peso como Shelley e Wordsworth e foi igualmente rejeitada por Bakhtin 

e seu Círculo:

Por essas razões, o grupo de Bakhtin rejeitava as concepções românticas de liberdade e 
criatividade, que tendiam a ver o ato criativo como uma irrupção súbita vinda de fora da 
cadeia causal. Este tipo de liberdade é, por definição, mais catastrófico que prosaico. A 
criatividade toma-se uma coisa excepcional, misteriosa e sumamente importante, algo que 
está além da ação humana. “Um homem não pode dizer: ‘Vou compor poesia.’” Shelley 
escreve em “Defesa da Poesia” : “O maior poeta não pode dizê-lo; porque a mente em 
estado de criação é uma chama efêmera que alguma influência invisível, como um vento 
inconstante, desperta para um brilho transitório [...] Pergunto aos maiores poetas do nosso 
tempo se não é um erro afirmar que as mais belas passagens da poesia são produzidas por 
meio do labor e do estudo.
(Morson & Emerson, 2008, p. 59)

“Fora da cadeia causal” é nada menos do que uma locução para dizer: místico, esotérico, 

espiritual. Como vimos exaustivamente, há uma dimensão mística que é inerente ao discurso 

poético moderno e muito difícil de extirpar. Mesmo quando o modelo da recepção passiva dessas 

influências invisíveis, o modelo psicográfico, por assim dizer, ao qual pertencem figuras que vão de

Joyce, cuja complexidade emocional deriva de uma série de fatores, desde a construção de personagens “redondos” 
ao set-up da cena (tudo que acontece no conto culmina nessa cena) até o virtuosismo da linguagem empregada.



Homero a Pessoa263, acaba dando lugar a um modelo mais visionário, em que uma Experiência 

quebra a linguagem, esse mesmo mecanismo acausal e passivo se encontra em ação, como no texto 

de Rubem Alves que analisamos no primeiro capítulo, que trata de uma personagem que é 

subitamente afligida por essa condição. Mesmo que seja buscado de forma ativa, à moda do 

misticismo de Abulafia ou da alteração de consciência psicodélica de Coleridge, Baudelaire e toda a 

tradição psicodélica posterior, esse estado de visão é, como diz James do estado místico, uma 

situação passiva, em que a percepção do poeta recebe uma imagem das coisas muito distinta da sua 

forma banal -  como se Deus “abrisse os seus olhos” ou fizesse com que “as escamas caíssem de 

sobre seus olhos”, segundo as metáforas bíblicas. Você não pode dizer “vou escrever poesia” do 

mesmo modo como não pode dizer “vou ter uma epifania”. Concluem Morson & Emerson:

Assim entendida, a visão romântica da criatividade é, obviamente, uma visão mais
“poética” do que “prosaica”. A criatividade fica expatriada na terra, que é entendida como
morta e governada por leis; não pode ser encontrada no trabalho diário das pessoas reais,
cujas vidas são necessariamente prosaicas, excetuadas as incontáveis irrupções de energia 
criadora. Essas irrupções são sempre experimentadas passivamente, como Shelley 
enfatizou; não são verdadeiramente provocadas, nem verdadeiramente criadas pelo esforço 
humano.
(Morson & Emerson, 2008, p. 60)

Mesmo com poetas como Wordsworth e Coleridge, que buscaram sua inspiração no povo 

comum e seu discurso, seu interesse é menos nesse povo em si e mais nas irrupções misteriosas e 

incontroláveis dessa “energia criadora” no meio popular. O Velho Marinheiro, por exemplo, não 

seria uma figura digna do poema de Coleridge se não fosse pela situação insólita, completamente 

acausal e absurda, a que ele é submetido -  como Bloom enfatiza, sua situação é, na maior parte das 

vezes, passiva e, ao agir de forma arbitrária, também seu “castigo” é igualmente arbitrário (Bloom, 

1971, p. 203).

Esse modelo movido pelo insight súbito, mesmo que desencantado e divorciado da

espiritualidade, e a revelação e epifania compreendidos como nada menos do que processos

cerebrais, se mostra inadequado para a prosa, tanto como método de composição quanto como 

motor básico do romance. Morson & Emerson, nisso, incluem Bakhtin numa tradição de 

“pensadores russos antiideológicos” preocupados com o cotidiano e o trivial, que inclui Alexander 

Herzen, Liev Tolstói e Anton Tchékov.

Tolstói, como apontam, trata da questão em “Por que os Homens se Estupidificam?”, um 

ensaio de 1890 preocupado com os hábitos de seus conterrâneos de consumirem substâncias que 

entorpecem a mente, desde o tabaco e do álcool até o haxixe, que, como conclui Tolstói, servem 

para “afogar a voz da consciência”. No meio das suas considerações sobre os males do

263 É significativo que Pessoa afirme ter “recebido” os poemas de Alberto Caeiro, por exemplo, tudo de uma vez.



entorpecimento, o cerne de sua argumentação se centra na atenção que deve ser prestada às 

alterações minúsculas, infinitesimais, que ocorrem na consciência humana e que, por um processo 

constante, ainda que quase imperceptível, acabam produzindo grandes mudanças ao fim. Dizem os 

autores:

Tolstói escolhe um exemplo de Crime e Castigo e então passa a lê-lo como se ele próprio o 
tivesse escrito. Segundo Tolstói, “Raskólnikov não viveu sua verdadeira vida quando matou 
a velha ou a irmã desta”, nem decidiu cometer o crime num momento único, “decisivo”. 
Não fez sua escolha, nem viveu sua verdadeira vida, quando entrou nos aposentos da velha 
com uma machadinha escondida, nem quando planejou cometer o crime perfeito, nem 
quando se preocupou em saber se o assassínio é moralmente permitido. Não, a escolha foi 
feita quando ele estava deitado no sofá, pensando na mais comezinha das questões -  se 
devia receber o dinheiro da mãe ou não, se devia morar naquele apartamento e outras 
questões que de modo algum se relacionavam com a velha. “Essa questão foi decidida [...] 
quando ele não estava fazendo nada e somente a sua consciência se encontrava ativa; e 
nessa consciência pequenina, minúscula, estavam ocorrendo alterações. [...] Pequeninas, 
minúsculas alterações -  mas delas decorrem as mais importantes e terríveis consequências”. 
(Morson & Emerson, 2008, p. 42)

Esse modo prosaico de ver as coisas é mais um contraste com a visão poética. Raskólnikov 

não toma sua decisão de matar a velha num flash , um momento epifânico, após uma grande 

revelação, como ocorre com o Velho Marinheiro e a situação extraordinária em que ele se flagra. 

São as minúsculas alterações em sua consciência, ao longo da rotina diária, que culminam em suas 

ações, e é com esse processo lento da vida trivial que o romance se ocupa.

Isso nos aponta mais uma vez para a refutação de que o romance seria apenas poesia diluída. 

Poe teria criticado Milton pelo fato de que o Paraíso Perdido seria constituído de momentos de 

“elevação do espírito” (a verdadeira poesia, portanto) e longos trechos de prosa (Poe, 1906, p. 22), 

ainda que metrificada, o que significa dizer um poema com picos de poeticidade em “vastas massas 

de amplificação e redundância”, como é a crítica de Peacock aos poetas das “idades de bronze” da 

poesia. Não é isso que constitui o romance; seu enfoque é outro, e chegar a tal compreensão é 

crucial para deixarmos de tratá-lo como subordinado à poética.

Dito isto, precisamos chegar a uma definição razoável do que é a prosa e o que é a poesia, 

pelo menos dentro do nosso esquema teórico -  um problema que até o momento não precisou de 

maiores abordagens, porque o nosso objeto de estudo parecia bem delineado por Steiner, i.e. a 

poesia moderna e “difícil”, pelo menos até percebermos que as duas coisas não são sempre 

contíguas. A explicação mais chã, baseada na mancha gráfica das obras (se tem verso é poesia, 

senão é prosa), é insuficiente. Isso é óbvio. Existem romances, em prosa, cujo discurso é 

impregnado de técnicas poéticas (Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, sendo um exemplo 

particularmente conspícuo), mas não são poemas (ou seja, isso não é definido pelo estilo sozinho), 

bem como todo um gênero de poemas em prosa que surge desde o século XIX, com Blake, Nerval,



Aloysius Bertrand, Baudelaire e Rimbaud, que também não são contos, e, por fim, obras que se 

apresentam como romances, mas são compostas em verso, como Uma viagem à índia, de Gonçalo 

Tavares, A Comédia de Alissia Bloom, de Manoel Herzog, Autobiography o f Red, de Anne Carson, 

ou Byrne: a Novel, de Anthony Burgess.

A coisa é complicada.

Bakhtin, no entanto, nos oferece uma luz. Antes de tudo, é importante compreender que 

prosa e poesia para o autor são categorias, cujos nomes são históricos e que se encontram num 

contínuo, sem qualquer relação obrigatória com a mancha gráfica do texto. E possível, portanto, um 

romance ser poético, um poema ser prosaico e dois romances serem prosaicos, mas um ser mais 

prosaico do que o outro.

Sua definição de romance é sucinta, tanto que nos exigirá algumas páginas para 

descomprimi-la: “O romance é um heterodiscurso social artisticamente organizado, às vezes uma 

diversidade de linguagens e uma dissonância individual” (Bakhtin, 2015, p. 29, grifos do autor). 

“Heterodiscurso”, na nova tradução de Bezerra aqui adotada, traduz o russo raznorétchie, (de 

raznii, “diferente”, “diverso”, + rietch, “discurso”, “fala”, “linguagem”), termo que também já foi 

vertido para o português em outras obras como “plurilinguismo” ou “heteroglossia” e que merece 

uma explicação mais detalhada. Diz Bezerra em seu glossário de termos bakhtianos:

Raznorétchie significa discrepância de palavras, de sentidos, diferença de opiniões, de 
avaliações; divergência. Na terminologia bakhtiniana, heterodiscurso inclui: dialetos 
sociais, maneiras de grupos, jargões profissionais, as linguagens dos gêneros, das gerações 
e das faixas etárias, das tendências e dos partidos, as linguagens das autoridades, dos 
círculos e das modas passageiras, dos dias sociopolíticos e até das horas. Em suma, trata-se 
de um heterodiscurso social que traduz a estratificação interna da língua e abrange a 
diversidade de todas as vozes socioculturais em sua dimensão histórico-antropológica, 
fecunda a linguagem da prosa romances através da dissonância individual de cada autor em 
relação ao conjunto do processo literário 
(Bezerra in Bakhtin, 2015, p. 247)

Fala-se em heterodiscurso, portanto, porque é da natureza da própria sociedade que haja uma 

estratificação. As pessoas de uma sociedade não são homogêneas: há divisões (com sobreposição!) 

de grupos, por gênero e idade, por ocupação, por casta ou classe social, etc. Essas divisões, por sua 

vez, resultam em diferentes usos de linguagem. Isso não é um fenômeno moderno -  com vimos com 

os exemplos do tabu, a linguagem usada pode mudar de acordo com o contexto, como quando o 

caçador precisa se chamar “corredor do mato” durante a caçada, e mesmo na antiga Suméria, por 

exemplo, havia um socioleto chamado emesal utilizado apenas por mulheres -, por mais que seja 

certo que a mescla promovida pela vida urbana e pela modernidade tenha intensificado a 

convivência dessas diferentes linguagens. Nesse sentido, todo uso de linguagem é um xibolete, e 

todo idioma, prismático.



Ainda que essa conclusão seja bastante intuitiva -  qualquer um que tenha ouvido um 

publicitário paulistano de 20 e poucos anos da Vila Madalena falando compreende que há apenas 

um grupo social de um dado lugar que poderia falar desse jeito Bakhtin está indo na contramão 

de um pensamento já bem estabelecido, presente inclusive entre os formalistas, o que representa 

mais uma de suas críticas ao grupo:

A ideia de uma linguagem única como realidade técnica é um dos conceitos mais 
enraizados da nossa cultura e percorre todas as nossas atividades: ela é a imagem de um 
triunfo, o triunfo centralizador da razão, e, na dimensão política, o triunfo do Estado. E, a 
uma linguagem única, corresponde igualmente um sujeito único e um destinatário único: a 
concepção de sujeito é classicamente uma concepção monolítica. Correspondentemente, o 
signo também será uma categoria unilateral, uma pepita em que brilham, solitários e ao 
mesmo tempo, uma referência e um sentido. Em tomo dessas peças isoladas, colocamos 
invólucros igualmente isoláveis, como circunstância, tempo, espaço, condições sociais, 
história. Assim, a proposta formalista de deixar esses “invólucros” a cargo de suas 
respectivas ciências é perfeitamente coerente com o ponto de partida, a abstração 
linguística.
(Tezza, 2003, p. 187, grifos do autor)

A ideia da linguagem única, portanto, entra junto com a separação entre cultura e vida como 

um dos delírios da mitologia cientificista da virada de século. Ela também é um triunfo, poderíamos 

somar, dojornalismo, como analisamos no capítulo anterior, que, como fenômeno de massa, forma 

uma língua comum, uma koiné, ao que corresponde um sujeito comum que é o seu destinatário.

Para compreendermos o heterodiscurso, é preciso compreendermos também que Bakhtin 

não se refere a unidades linguísticas em abstrato, às palavras “em estado de dicionário”, para usar a 

expressão de Drummond, mas a enunciados (em russo, viskázivanie). Como define Fiorin, “as 

unidades da língua são os sons, as palavras e as orações, enquanto os enunciados são as unidades 

reais de comunicação” (Fiorin, 2006, p. 20). Essas unidades são repetíveis, mas os enunciados, não, 

“uma vez que são acontecimentos únicos, cada vez tendo um acento, uma apreciação, uma 

entonação próprios”. O exemplo que Fiorin utiliza (ibid., p. 23) é a frase “ele é gay”, que, em 

abstrato é completamente neutra. Porém, uma vez dita, as conotações dessa frase serão coloridas 

pelo contexto, que inclui a situação imediata, bem como a história de vida da pessoa que a enuncia 

-  na boca de uma pessoa homofóbica, esse enunciado pode sair revestido de ódio e zombaria, o que, 

é óbvio, é diferente da situação em que alguém que seja gay demonstre uma surpresa positiva ao 

descobrir que outra pessoa particularmente interessante partilha da sua orientação sexual. A 

enunciação vai ser um evento único e irrepetível, produzido por um sujeito único e inserido na 

cadeia causal, que impossibilita a repetição por sua natureza temporal (a ideia clássica da 

impossibilidade de se banhar duas vezes num mesmo rio, de Heráclito). E a isso que Bakhtin se 

refere quando trata das diferenças entre “significado neutro” e “significado atual”:



A filosofia do discurso e a linguística conhecem apenas a interpretação passiva da palavra, 
e ademais predominantemente no plano da língua comum, isto é, a interpretação do 
significado neutro do enunciado e não do seu sentido atual.

O significado linguístico de certo enunciado é interpretado no campo da língua, ao 
passo que o seu sentido atual é interpretado no campo de outros enunciados concretos sobre 
o mesmo tema, no campo de opiniões, pontos de vista e avaliações dispersas, isto é, 
exatamente no campo daquilo que, como vimos, toma complexo o caminho de qualquer 
discurso na direção do seu objeto.
(Bakhtin, 2015, p. 54, grifos do autor)

No mais, o conceito do heterodiscurso é importante, porque as diferenças entre discursos 

não são apenas cosméticas. Pessoas de grupos diferentes falarem de formas diferentes não significa 

apenas uma variedade aleatória e sem sentido, a variação pela variação, como quem escolhe um 

sabor de sorvete, mas acontece que esses discursos são diferentes por codificarem experiências 

comunitárias distintas, como afirmam Morson & Emerson: “Cada linguagem de heteroglossia 

originou-se de um vasto âmbito de experiência social e psicológica. Sua percepção do mundo foi 

moldada pela adição e reacentuação de avaliações e percepções contingentes do mundo ao longo do 

tempo” (2008, p. 326). O leitor ou leitora que lembre de nossas discussões prévias sobre 

whorfianismo pode ter objeções à ideia de falarmos nesses termos. Afirmar que uma linguagem 

guarda certas experiências e percepções não é o mesmo que afirmar que línguas moldam nossa 

forma de ver o mundo? Eu diria, no entanto, que há uma questão delicada de nuances aqui. Bakhtin 

está trabalhando com enunciados, num nível pragmático, enquanto as ideias mais típicas do 

whorfianismo tratam de uma correlação semântica entre unidades linguísticas menores, como 

tempos verbais e gênero gramatical, e efeitos psicológicos. O recorte de Bakhtin de heterodiscursos 

também é social, dividido não na linha de divisão nacional, mas que separa grupos que podem 

oficialmente falar um mesmo idioma nacional, e ele pressupõe esses efeitos via um contexto 

cultural. Duas palavras como “luta” e “classe” por si só, em abstrato, são neutras e têm uma 

potencialidade infinita de contextos e significados em que podem ser usadas: “luta” pode descrever 

um entretenimento com esportes violentos (“você assistiu à luta ontem?”, “eu gosto de jogos de 

luta”), como a qualquer situação de conflito e embate (“eu lutei muito para chegar até onde 

cheguei”), e “classe” tem o seu sentido na teoria marxista, mas é amplo o suficiente para descrever 

qualquer tipo de divisão. Se eujunto as duas coisas e digo, no entanto, a expressão “luta de classes”, 

somos imediatamente transportados para um contexto marxista. Mesmo sem maiores contextos, um 

espaço social já é delimitado, junto de um dado tom ideológico. Agora, vamos supor, por exemplo, 

que alguém fizesse contato com os sentineleses, o povo da ilha de Sentinela do Norte no golfo de 

Bengala, e não só sobrevivesse à experiência (muito improvável) como aprendesse sua língua. Seria 

possível então essa pessoa lhes falar em “luta de classes”, traduzindo na medida do possível a 

expressão para o sentinelês, mas, para eles, que vivem um estilo de vida considerado “pré-histórico”



e ainda, para sua felicidade, não tiveram contato com o mundo exterior (que dirá com as disputas 

ideológicas do Ocidente), é provável que esse enunciado nada dissesse, por mais que eles fossem 

capazes de entender individualmente as palavras que o compõem, ou significasse algo muito 

diferente. Mesmo com uma explicação mais detida, a expressão alude a uma realidade que não é a 

deles.

O heterodiscurso é historicamente um problema para a literatura, porque, como se sabe, 

Aristóteles já havia determinado que não há lugar, na poesia “elevada”, para a fala “baixa”, de 

modo que os grandes poemas clássicos, da épica e da tragédia, são hostis ao heterodiscurso, que fica 

relegado aos gêneros “baixos”, como as comédias, as sátiras e os primeiros romances gregos e 

latinos -  mais um dos motivos pelos quais Bakhtin rejeita a atribuição de ascendência do romance à 

épica, associando-o, em vez disso, a esses gêneros “baixos” (Bakhtin, 1981, p. 22). Ignorando as 

prescrições aristotélicas, peças elisabetanas como as de Shakespeare, em que nobres convivem com 

criados, cada qual com seu próprio discurso e visão de mundo característicos, nos oferecem um 

bom exemplo de heterodiscursos. Porém, ainda não estamos no território do romance propriamente 

dito. Como comenta Faraco:

Para Bakhtin, importa menos a heteroglossia como tal e mais a dialogização das vozes 
sociais, isto é, o encontro sociocultural dessas vozes e a dinâmica que aí se estabelece: elas 
vão se apoiar mutuamente, se interiluminar, se contrapor parcial ou totalmente, se diluir em 
outras, se parodiar, se arremedar, polemizarvelada ou explicitamente e assim por diante. 
(Faraco, 2003, p. 56)

Ou seja, somente o heterodiscurso ou heteroglossia em si não basta, é preciso que essas 

vozes estejam dialogando, o que nos leva a um outro conceito importante da obra bakhtiniana.

Dizem Morson & Emerson:

O diálogo, para Bakhtin, é um tipo especial de interação. Infelizmente, não raro foi tomado 
como sinônimo de interação, ou interação verbal em geral, e com isso se trivializou. No 
sentindo que Bakhtin lhe conferia, diálogo não pode ser equiparado a debate, nem 
tampouco é equivalente a “diálogo expresso composicionalmente”, ou seja, a representação 
seqüencial das vozes transcritas num romance ou numa peça. Bakhtin também nos alerta 
para não confundirmos o diálogo com contradição dialógica. O diálogo difere da relação 
Eu-Você de Buber. E muito menos se assemelha à dialética hegeliana ou marxista.
(Morson & Emerson, 2008, p. 68)

Certo, se tudo isso é o que o diálogo não é, o que diabos é o diálogo, então?

Seguirei por mais um exemplo que não é de todo adequado a princípio, mas pode servir de 

introdução ao tema. Como vimos com Goody (2010, p. 132), são raras as vezes em que, numa 

sociedade oral, o indivíduo tem o privilégio da atenção indivisa e continuada -  as interações se dão 

pelo diálogo, as narrativas têm interrupções, complementos, objeções, o que impede que uma obra 

fixa e compacta surja num desses contextos. Bakhtin não elabora sua teoria pensando no diálogo



real da oralidade, mas há um princípio bakhtiniano ativo nesse exemplo, que é o fato de que os 

enunciados estão sempre inseridos numa teia de interações, como resposta a outros enunciados e 

antecipando eles próprios já uma resposta. O diálogo real da oralidade -  friso mais uma vez -  não é 

adequado para tratar do conceito de dialogismo bakhtiniano, mas ele nos serve de ilustração, via 

aproximação, porque é fácil nos esquecermos dessa característica dos enunciados quando nos 

flagramos diante de um texto em papel que se apresenta fechado e finalizado. Como vemos com 

Ong (1982, p. 129), é fácil tomarmos um livro como uma unidade compacta e isolada, falando para 

o nada a partir do nada, voz que clama no deserto. Essa abordagem, que é típica do Formalismo ou 

da Nova Crítica, acaba sendo pouco produtiva, porque obscurece essa relação com essa teia de 

interações.

E da natureza da linguagem, portanto, para Bakhtin, que todos os enunciados sejam 

dialógicos. Mas a coisa é um pouco mais complicada ainda, porque Bakhtin utiliza três sentidos 

diferentes, ainda que relacionados, para “diálogo”. Vamos agora, resumidamente, a eles.

O primeiro conceito de dialogismo diz respeito a essa natureza inerentemente interativa da 

linguagem, bem como ao seu caráter extralinguístico: apenas duas pessoas, duas consciências, e não 

duas frases podem dialogar. O exemplo que Bakhtin usa, em Problemas da Poética de Dostoiévski, 

(Bakhtin, 1984, p. 183) e que Morson & Emerson (2008, pp. 147-8) retomam, é o caso do 

enunciado “a vida é boa”. Primeiramente, essa frase sozinha, num vácuo, não quer dizer nada. 

Porém, como enunciado ela significa coisas muito diferentes, poderíamos apontar, quando dita por 

uma pessoa rica, num momento de lazer em seu iate, e quando dita por uma pessoa pobre voltando 

para casa após um dia exaustivo de trabalho. O sentido informativo da frase é irrelevante perto do 

que é colorido pelo contexto. E importante considerarmos isso, na medida em que cada indivíduo 

tem uma consciência, uma vida interior própria e uma história pessoal. Na sequência, como 

apontam os autores, se essa frase for dita a alguém, mesmo a sua simples iteração, a resposta na 

forma da sequência idêntica de palavras, “a vida é boa”, é significativa, porque estabelece uma 

relação dialógica entre as duas pessoas, de concordância, por mais que, visto logicamente, esse 

enunciado não contenha nenhuma nova informação. Não há relação dialógica entre duas repetições 

da frase “a vida é boa” em abstrato, nem entre “a vida é boa” e sua oposição “a vida não é boa”, 

ainda que em ambos os casos seja possível falar numa relação lógica ou dialética, respectivamente, 

de identidade e negação/antítese. O abstrato, o vácuo, o nada, não são pontos de partida, nada sai 

deles e nada chega a eles. E preciso que haja pessoas, consciências inscritas na história e na cadeia 

causal, para haver um diálogo real, porque, como diz Bakhtin, num eco inconsciente do poema de 

Dickinson que nos serve de epígrafe a este capítulo, “a linguagem só vive na interação dialógica 

daqueles que dela se utilizam” (Bakhtin, 1984, p. 183). Só há linguagem quando descemos do



Empíreo (“osjuízos precisam estar incorporados”) e sujamos as mãos com a vida humana. Os anjos 

e espíritos, como vimos, não precisam de nada que se pareça com a nossa linguagem.

Assim resume Fiorin, portanto: “o primeiro conceito de dialogismo diz respeito, pois, ao 

modo de funcionamento real da linguagem: todos os enunciados constituem-se a partir de outros” 

(Fiorin, 2006, p. 30). Esse é o chamado dialogismo constituinte.

Com base nessa compreensão do primeiro sentido de dialogismo, do diálogo como uma 

característica inerente aos enunciados, podemos passar para o seu segundo sentido, chamado 

dialogismo composicional, que tem a ver com o que Bakhtin chamou de “discurso bivocalizado” 

(Bakhtin, 1984, pp. 185 e ss.), também traduzido como “palavra bivocalizada” (slovo é o termo em 

russo tanto para “palavra” quanto para “discurso”). O discurso bivocalizado é distinto do 

univocalizado ou monovocalizado, porque este se pretende direto, não-mediatizado, estabelecendo 

uma relação apenas com o objeto de discurso. Assim Morson & Emerson definem o discurso 

univocalizado:

O falante diz o que quer dizer como se não houvesse nenhuma dúvida de que a sua maneira 
de dizer irá cumprir o seu propósito e de que não poderia haver nenhuma outra maneira 
igualmente adequada de fazê-lo. Por exemplo, os membros de uma determinada profissão 
que discutem um problema profissional podem simplesmente pressupor que o problema 
deva ser discutido na “linguagem” dessa profissão. Não se preocupam em saber se alguma 
outra forma de falar poderia ser melhor. Se as palavras lhes faltam, é porque precisam 
aprender alguns outros termos na linguagem da profissão ou porque a linguagem -  toda ela, 
e não apenas a linguagem particular que estão empregando -  acabará fracassando quando 
aplicada a esse tópico. A possibilidade de outra linguagem da heteroglossia poder ser mais 
adequada não é levada em conta.
(Morson & Emerson, 2008, p. 164)

(Este trecho, de quebra, nos oferece um argumento a mais, a partir da perspectiva 

bakhtiniana, contra a ideia da impotência da linguagem. Sentir que a linguagem “não dá conta das 

coisas” diz muito mais sobre quem produz esse enunciado do que sobre a linguagem ou as coisas.)

Logo, é fácil compreender como alguém dotado de autoridade -  política, religiosa ou 

hierárquica de algum outro modo, dentro de uma família ou instituição -, que por isso não precisa 

recorrer a outra linguagem do heterodiscurso (e ai de quem arriscar dizer o contrário), é capaz de 

monopolizar a discussão sobre um dado objeto, com efeito encerrando-a. “Não terás outros deuses 

diante de mim” (Ex. 20:3), por exemplo -  e os Dez Mandamentos são uma ótima ilustração do

conceito de discurso autoritário, que, não por acaso, tende a ser univocalizado. Em “O discurso no

romance”, Bakhtin (2015, p. 135) aponta para o modo como nós, como alunos, desde cedo na 

escola aprendemos que há dois tipos de transmissão assimilativa do discurso do outro, “de cor” e 

“com suas próprias palavras”. Certos enunciados só podem ser transmitidos “de cor”-  o caso de 

juramentos e preces, como o “Pai Nosso” ou a “Ave, Maria”, ojuramento à bandeira ou ojuramento



de Hipócrates. Não importa que ninguém mais saúde ninguém com o latinismo “ave”, a prece não 

será substituída tão cedo por “e aí, Maria” ou “opa, Maria”. Não nos cabe parafraseá-los -  pelo 

menos não a sério -, portanto, e o enunciado inteiro deve ser absorvido como um todo compacto, 

um corpo estranho em nosso discurso, destacado e inerte264. A isso Bakhtin chama de “discurso 

autoritário”. Já a narração de um texto pelas “próprias palavras” é um discurso de “natureza mista”, 

bivocalizado, parte meu e parte do outro, sem uma delineação clara de onde um termina e o outro 

começa -  o que é o chamado “discurso interiormente persuasivo”. A prática de ambos e o tipo de 

enunciados que são submetidos a esses processos e assimilados por ele é crucial para a nossa 

formação ideológica. Assim diz o autor:

Tanto a autoridade do discurso como sua persuabilidade interna, a despeito de todas as 
diferenças entre essas duas categorias do discurso do outro, podem unificar-se num só 
discurso ao mesmo tempo autoritário e interiormente persuasivo. Mas tal unificação 
raramente é um dado, o processo ideológico de formação costuma caracterizar-se 
exatamente por uma acentuada divergência entre essas categorias: o discurso autoritário 
(religioso, político, moral, o discurso do pai, dos adultos, dos mestres, etc.) carece de 
persuabilidade interna para a consciência, ao passo que o discurso internamente persuasivo 
é desprovido de autoritarismo, não é apoiado por nenhuma autoridade, amiúde carece de 
qualquer reconhecimento social (pela opinião pública, pela ciência oficial, pela crítica) e até 
de legalidade. A luta e as relações dialógicas entre essas categorias do discurso ideológico 
costumam determinar a história da consciência ideológica individual.
(Bakhtin, 2015, p. 136)

Tendo observado a relação entre o discurso autoritário e a univocalidade265 e entre o discurso 

interiormente persuasivo e a bivocalidade, nota-se como o discurso univocalizado é fechado em si 

mesmo, (finalizado, para usar outro termo de Bakhtin, negando possibilidades dialógicas. Assim 

podemos entender o discurso bivocalizado como aquele que aponta não apenas para um objeto, 

mas, ao mesmo tempo, também “para o discurso do outro” (Bakhtin, 1984, p. 185, grifos do autor). 

Ele é misto, tem um pé no objeto descrito, mas outro no discurso alheio, e um erro em reconhecer

esse fenômeno arriscar confundir “estilização com estilo, e a paródia, com uma obra de arte 

empobrecida”.

Com base nas distinções de Bakhtin, Morson & Emerson chegam ao seguinte quadro:

Tipos de Discurso
I. Palavras univocalizadas
A. “Palavras do primeiro tipo”: Discurso direto, não-mediatizado
B. “Palavras do segundo tipo” : Discurso objetificado (de uma pessoa representada)
II. Palavras bivocalizadas: “Palavras do terceiro tipo”
A. Palavras bivocalizadas passivas

1. Palavras bivocalizadas passivas unidirecionais (como a estilização)

264 De novo, recorrendo às reflexões de Goody sobre a memória humana e de Ong sobre o fechamento do livro, 
compreendemos que esse discurso, se não for invenção da escrita (e podemos compreender que existem formas de 
autoridade em contextos ágrafos), é fortalecido por ela.

265 Lembrando, porém, que nem todo discurso univocalizado é necessariamente autoritário, ainda que todo discurso 
autoritário seja univocalizado.



2. Palavras bivocalizadas passivas varidirecionais (como a paródia)
B. Palavras bivocalizadas ativas 

(Morson & Emerson, 2008, p. 163)

Não convém repassarmos todos esses tipos de discurso agora. O importante é destacarmos 

como as palavras univocalizadas incluem tanto o discurso não-mediatizado, que estabelece uma 

relação apenas com o seu objeto, quanto a citação intacta de discursos alheios, como se faz entre 

aspas. Dentro do caso da bivocalidade, não importando se ativa ou passiva, encontramos na técnica 

do discurso indireto livre um dos casos mais ilustrativos do fenômeno no romance, na medida em 

que permite a mescla imensamente produtiva de duas vozes, do narrador e do personagem (Fiorin, 

p. 39; Morson & Emerson, 2008, p. 181 e ss.). O dialogismo é mais verdadeiro, portanto, nos 

romances em que se dá esse processo do que em obras nas quais, ainda que haja um heterodiscurso, 

as linguagens se vejam estanques e higienicamente separadas -  como, por exemplo, em Urupês, de 

Monteiro Lobato, em que se nota a distância entre seus narradores aristocráticos e o discurso 

grosseiro dos seus personagens.

Para Galindo, essa mescla de vozes do discurso dialogizado é muito mais do que apenas um 

truque pirotécnico de linguagem: ela de fato reencena o processo constitutivo do eu através dos 

discursos alheios:

Pois que essa voz, composta ela mesma por outras, definida ela mesma em constante e 
tensa relação com vozes alheias, convive agora no tecido do romance com outras vozes 
independentes e autônomas que, contudo, são criadas por ela. Não é à toa que venha do 
diálogo a metáfora dominante na inquirição bakhtiniana. É nesse exercício de esquizofrenia 
extremada que se propõe a criação de uma voz independente em um meio que se reconhece 
como isento da possibilidade da independência total das vozes que se estabelece a grandeza 
do romance.

O solipsista sempre se julgará capaz de criar outra consciência. Seja ela em tudo um 
eco da sua, seja ela diversa e alheia unicamente por ser outra, de saída. A idéia de criar uma 
outra consciência quando se parte da premissa de que mesmo a consciência original é uma 
mescla originada de várias é incrivelmente mais complexa.
(Galindo, 2005, p. 364)

São nesses momentos que podemos observar com clareza como o pensamento de Bakhtin, 

mais do que nos fornecer ferramentas para análise literária que podem ser extrapolados para a vida, 

revela, na verdade, a formação de um conjunto de ferramentas com base em certas coordenadas 

filosóficas próprias que são os seus eixos e pilares, que Faraco identifica como “a unicidade do ser e 

do evento (e a conseqüente necessidade de não separar o mundo da teoria do mundo da vida)”, “a 

relação eu/outro” e “a dimensão axiológica” (Faraco, 2003, p. 23).

Isso, por fim, nos leva ao terceiro sentido de dialogismo, que tem a ver com a formação da 

consciência e da subjetividade. Assim a resume Fiorin:

O sujeito vai constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes sociais que constituem 
a realidade em que está imerso, e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas. Como a



realidade é heterogênea, o sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias, que estão 
em relações diversas entre si. Portanto, o sujeito é constitutivamente dialógico. Seu mundo 
interior é constituído de diferentes vozes em relações de concordância ou discordância. 
Além disso, como está sempre em relação com o outro, o mundo exterior não está nunca 
acabado, fechado, em constante vir a ser.
(Fiorin, 2006, p. 55)

Essa ênfase na não-ftnalização e no devir, mais do que no ser, nos permitiria talvez 

aproximar Bakhtin de outros pensadores orgânicos do século XX como Wittgenstein, em sua obra 

mais tardia, e Deleuze & Guattari, do mesmo modo como Robinson também o aproxima de 

Wittgenstein e de Austin em sua busca por uma linguística performativa (Robinson, 2003, p. 3). O 

próprio Bakhtin definia a sua modalidade da linguística como uma “metalinguística” ou 

“translinguística”.

Mas, ainda em se tratando do romance, há mais um último elemento que deve ser 

mencionado, porque, diferente do que pode acontecer com a poesia, o romance produz um 

distanciamento entre o autor e o mundo (com suas vozes, consciências e ideologias) que esse autor 

concebe. Sobre isso, diz Tezza:

Antes de passar adiante, frisemos ainda um aspecto dessa relação de consciências que está 
no centro do acontecimento estético: é o fato de que todo acontecimento estético relativiza 
o mundo dos valores; a “verdade” do herói, vivida sob o olhar do autor-criador, e fechada, 
finalizada, por um olhar que lhe é excedente (no tempo, no espaço e nos valores) será 
necessariamente não uma asserção direta sobre o mundo que se postula verdadeira (nesse 
caso, como lembra Bakhtin, teríamos um acontecimento cognitivo ou ético), mas parte de 
um todo existencial, inteiro, acabado, fora do qual não tem sentido (ou, se tiver, será um 
fragmento destacado do mundo estético e colocado genericamente na vida do leitor); isto é, 
a postura ético-cognitiva do herói é parte de um todo que lhe transcende -  o fato de 
concordarmos ou não com Raskolnikoff não afeta em nada, para nós, o valor estético de 
Crime e castigo. Mas se um Raskolnikoff da Silva escrevesse um artigo em um jomal 
defendendo os pontos de vista que defendia no romance, com exatamente as mesmas 
palavras, com a mesma composição formal, com o mesmo ritmo, sintaxe, paralelismos, 
assonâncias e dissonâncias, essas mesmas palavras, não submetidas ao um todo excedente, 
no tempo, no espaço e nos valores, sem a refração de um outro olhar, entradas diretamente 
no ser-evento inescapável da vida, ganhariam um significado essencialmente distinto. A 
palavra relativizada do romance, pela finalização estética (o olhar exotópico do autor- 
criador), agora, sem esse olhar, nos afrontaria diretamente no acontecimento aberto da vida. 
(Tezza, 2003, p.211, grifos do autor)

Essa compreensão há de ser clara a qualquer um que já esteja treinado na leitura de 

romances: narrar a história de um assassino não é defender a prática do assassinato, e a nossa 

concordância ou discordância em relação aos acontecimentos narrados e valores discutidos não tem 

a menor relevância no tocante ao valor estético do romance. Certamente, porém, isso não se aplica 

a todos os leitores (ainda mais num país com uma alta taxa de analfabetismo funcional que nem o 

Brasil, ainda mais num momento histórico como o de hoje), que com frequência confundem 

narrativa com endosso. E também, vale lembrar, as coisas não foram assim desde o princípio na

história do romance, como se pode ver no do caso de Defoe, que, com seu hoax, retirou Crusoé



desse espaço transcendido do romance e o inseriu “diretamente no ser-evento inescapável da vida”, 

tal qual o caso do “Raskolnikoff da Silva”.

Tezza nesse parágrafo utiliza o termo “autor-criador”. Assim como Eco -  e Iser, de quem 

Eco empresta esses conceitos -  com suas definições de autor-implícito e autor-modelo, Bakhtin 

também teria, já nos seus primeiros escritos, em O autor e o herói na atividade estética, 

estabelecido uma terminologia para separar o ser humano de carne e osso que produz a obra 

fisicamente (e que é irrelevante dentro da teoria bakhtiniana) do autor como entidade presente na 

obra. O primeiro é chamado de “autor-homem”; o segundo, de “autor-criador”. O autor-criador é 

uma parte integrante da obra de arte, mas sem se confundir com o(s) narrador(es), que é apenas o 

“ponto de vista gramatical que estabelece a narrativa”, e sua relação com o herói estabelece-se 

como “a consciência de uma consciência”. O autor-criador e o autor-homem devem ser tratados de 

forma separada, não sendo possível “qualquer identificação mecânica entre o mundo teórico do 

autor e o mundo teórico do herói” (Tezza, 2003, pp. 205-6). Essa característica não diz respeito 

apenas ao romance, mas é aplicável à obra estética de um modo geral (e a tendência de falarmos, 

mesmo na poesia, de um eu-lírico ou persona demonstra uma absorção dessa noção, ainda que, 

nesse caso, não derive de Bakhtin), porém é mais pungente no texto romanesco, porque, como 

vimos nas seções anteriores deste capítulo, existe uma certa permeabilidade na poesia entre o autor- 

criador e o autor-homem, que faz com que, por vezes, partes da biografia de um poeta sejam 

relevantes na interpretação de sua obra.

Uma vez compreendidos esses conceitos-chave -  heterodiscurso e diálogo, sobretudo em 

seu segundo sentido, e autor-criador -, é possível decifrar o que quer dizer Bakhtin ao descrever o 

romance como um heterodiscurso dialogizado e organizado artisticamente... o que implica a 

existência de obras heterodiscursivas, mas não dialógicas (univocalizadas), e a existência de obras 

dialógicas monolinguísticas. Como já vimos e como apontam também Morson & Emerson, o 

heterodiscurso sozinho ainda não é bem um romance:

Bakhtin ressalta que tanto a heteroglossia quanto a dialogização intensa são necessárias 
para que a linguagem seja efetivamente novelística. Alguns dos sues leitores contentam-se 
em apontar uma diversidade de estilos de discurso numa obra como evidência de que eles 
atendem aos seus critérios para os romances, mas Bakhtin afirma claramente que a 
heteroglossia por si só não basta.
(Morson & Emerson, 2008, p. 331)

Do contrário, peças de teatro, por exemplo, nas quais houvesse a convivência de diversos 

heterodiscursos, seriam romanescas, o que não é possível pela ausência de um narrador, que impede 

afusão dessas consciências e vozes que vemos no palco266.

266 Eu pessoalmente (mas não Bakhtin, até onde tenho notícia) deixo em aberto a possibilidade de alguma peça 
extremamente experimental talvez chegar a se aproximar disso, mas é certo que isso não é a regra.



Ao mesmo tempo, o dialogismo sem heterodiscurso é “essencialmente individual” e pode 

até ser uma conversa e interação entre duas pessoas, mas não é “fundamentalmente social”. Tal 

prática é comum na poética e nos gêneros retóricos mas, nesses casos, não passa de um “jogo, uma 

tempestade em copo d’água” (Bakhtin, 2015, p. 114), porque, sendo o discurso ainda homogêneo, 

ele é incapaz de explorar “as forças da formação histórica que estratificam a linguagem”.

Por essas razões, “o dialogismo novelístico267 é essencialmente inexaurível e reflete o 

potencial infinito das linguagens sociais em diálogo umas com as outras” (Morson & Emerson, 

2008, p. 333). E certo que essa inexauribilidade do romance há de contrastar com o que apontamos, 

na seção anterior, como o problema do “aceleracionismo” da poesia moderna.

Logo, observamos como Bakhtin não encara o romance de forma ingênua, atribuindo 

características essenciais ao gênero definido pelo senso comum, pela mancha gráfica na página, 

como quem diz “essas são as características de todos os romances:...”. O romance de Bakhtin é um 

rótulo que não se aplica a todos os livros colocados na estante de “romances” de uma livraria, mas 

determina o limite das possibilidades da obra prosaica. E possível escrever obras em prosa sem 

heterodiscurso e/ou dialogismo, mas, para Bakhtin, elas seriam apenas imitações de romances, 

coisas que “parecem romances”, mas cujo “estilo sempre as trairá” e que seriam melhor entendidas 

como um tipo de drama (Bakhtin, 2015, p. 116, Morson & Emerson, 2008, p. 336), “romances não 

romanescos”. Nesse sentido Bakhtin também acaba concordando com Ong, que, em sua análise das 

possibilidades do enredo literário, afirma que, desde a emergência de enredos mais longos no teatro 

grego, demoraria uns 2000 anos para termos narrativas propriamente (i.e. com narradores, o que o 

teatro não tem) com enredos complexos, o que acontece apenas “na era de Jane Austen”, como ele 

diz. Antes disso, ele utiliza o termo “romances” (novels) entre aspas para se referir a obras em prosa 

que, na verdade, eram mais episódicas do que qualquer coisa (Ong, 1982, p. 142). Por mais que 

ambos os autores estivessem tratando de elementos distintos do romance, é curioso que ambos se 

cruzem para que o gênero se consolide como tal no mesmo período. A emergência simultânea de 

personagens redondos e realistas, nesse contexto, também não deve ser compreendida como 

coincidência268.

Se existe essa possibilidade, portanto, talvez então fosse possível pensar que Bakhtin estaria 

descrevendo, na verdade, uma característica da literatura em geral que independe da sua natureza 

como poesia ou prosa, mas acontece que esse limite do heterodiscursivo dialogizado precisa ser

267 Tal é o termo usado na tradução, porém prefiro, com Bezerra, dizer “romanesco”.
268 Um estudo que procure explorar as relações entre esses três elementos definidores do romance moderno, como o 

heterodiscurso dialogizado, os personagens redondos e o enredo complexo, como definidos por Bakhtin, Ong e 
Fischer, poderia ser bastante produtivo. Qual a natureza de sua correlação? Haveria algo nesses elementos que 
instiga a presença do outro? (por exemplo, o enredo complexo como potencialmente derivado do embate entre 
estratos sociais presumido pelo heterodiscurso) Qual sua relação com a emergência da introspecção?



prosaico justamente porque não só não pode ser alcançado em verso (ou, pelo menos, é raríssimo 

que isso aconteça) como a filosofia por trás dele, como vimos, é, em tudo, prosaica. A prosaicidade 

é distribuída em um contínuo, e quanto mais uma obra se aproxima desse conceito de romance -  e 

Galindo (2005) nos mostra como Ulysses, de Joyce, não por acaso o “romance para acabar com 

todos os romances”, é um exemplo dos mais produtivos desse limite -, mais ela há de demonstrar 

esse heterodiscurso dialogizado potencialmente inexaurível. Em todo caso, essa possibilidade 

parece estar muito bem inscrita historicamente dentro da modernidade:

O romance nesse sentido pareceria começar por volta de 1800 e incluir apenas uma porção 
de textos chamados freqüentemente de romances. Até onde podemos afirmá-lo, as obras de 
Goethe (ou Jane Austen?) seriam os primeiros romances no sentido mais estrito. Posto que 
essa classe restrita incluiria Crime e Castigo, Grandes Esperanças, Middlemarch, Anna 
Kariênina, Eugene Grandet, A Cartuxa de Parma, Madame Bovary, Euguiéni Oniéguin, As 
Torres de Barchester e muitas outras obras usualmente denominadas romances, ela não 
incluiria Almas Mortas (melhor classificada como sátira menipéia), Moby Dick (como um 
tipo de alegoria), Looking Backward (como utopia), O Morro dos Ventos Uivantes (como 
novela), Vida no Mississipi, Erewhon (Em lugar nenhum) e The Sot-Weed Factor (como 
sátiras menipéias modernas).
(Morson & Emerson, 2008, p. 319, grifos dos autores)

Assim sendo, fica evidente que, se por exemplo, eu quisesse escrever um “romance” apenas 

para colocar o protagonista de porta-voz representando as minhas opiniões pessoais e sendo 

recompensado por isso, como confirmação da retidão dessas opiniões, isso seria uma fantasia de 

wish-fulfilment, mas ainda não seria bem um romance, não em termos bakhtinianos... apesar de 

muita gente ainda pressupor que seja assim que a coisa funcione.

Vamos para um exemplo parecido com o do “Raskolnikoff da Silva” de Tezza: vamos tratar 

do caso de Lolita e pressupor que, em vez de ser um romance escrito por Nabokov na voz de seu 

narrador em primeira pessoa, o literato pedófilo Humbert Humbert, Lolita fosse de fato uma 

autobiografia de autoria dessa figura. Se já foi escandalosa como ficção, essa mudança de estantes 

nas livrarias acrescentaria à obra uma dimensão profundamente perturbadora. Como costumam ser 

os livros sobre figuras monstruosas, Lolita é um livro complexo, porque resiste à moralização e ao 

didatismo. Um leitor menos treinado em leitura de romances pode ficar horrorizado em seu 

primeiro contato com uma obra dessas, porque a leitura ingênua ignora a existência do autor-criador 

e pressupõe que o autor-homem concorda com tudo que está escrevendo, logo está defendendo um 

pedófilo ao lhe dar voz -  o que foi o tipo de leitura tosca feita por um indivíduo como Eichmann, 

como vimos no exemplo de Arendt algumas páginas atrás. Um leitor um pouco mais perspicaz, 

talvez acostumado à ironia e à sátira, há de notar o que há de monstruoso em Humbert, ao captar as 

dissonâncias entre o que acontece no romance e a forma -  que eu só poderia descrever como sebosa 

-  como o seu narrador o descreve. Esse segundo leitor pode ser levado a moralizar o romance como



uma história de como é ruim a pedofilia e como pedófilos são maus. Nesse caso, porém, o resultado 

é igualmente insatisfatório, por conta de sua obviedade. O horror à pedofilia faz parte da moralidade 

contemporânea vigente. Ninguém precisa ler um romance de 400 páginas para chegar à conclusão 

de que a pedofilia é ruim, e nenhum escritor da envergadura de Nabokov dedicaria tanto tempo e 

esforço para condenar uma perversão sexual cuja condenação já é lugar-comum. Nenhuma dessas 

duas leituras morais simplórias há de servir, portanto. E preciso encontrar um outro modo de ler o 

romance para entendermos a sua existência, o que o próprio Nabokov comenta em seu posfácio:

There are gentle souls who would pronounce Lolita meaningless because it does not teach 
them anything. I am neither a reader nor a writer of didactic fiction, and, despite John Ray’s 
assertion, Lolita has no moral in tow. For me a work of fiction exists only insofar as it 
affords me what I shall bluntly call aesthetic bliss, that is a sense of being somehow, 
somewhere, connected with other states of being where art (curiosity, tenderness, kindness, 
ecstasy) is the norm. There are not many such books. All the rest is either topical trash or
what some call the Literature of Ideas, which very often is topical trash coming in huge 
blocks of plaster that are carefully transmitted from age to age until somebody comes along 
with a hammer and takes a good crack at Balzac, at Gorki, at Mann.
(Nabokov, 1995, p. 315)

E evidente que o erro dessas duas leituras moralizantes, pró- e anti-Humbert, repousa no 

hábito da leitura como um processo edificante. Como aponta Nabokov, correspondendo a esse 

hábito são escritos os romances didáticos e obras de “Literatura das Ideias”, que ele rejeita como 

“lixo”, porque a sua concepção de leitura gira em torno de outra coisa, o que chamou de aesthetic 

bliss. A explicação de Nabokov é vaga, mas a capacidade humana de apreciar formas de arte faz 

com que a expressão seja suficientemente comunicável. Há uma armadilha no uso da palavra 

“estético”, muitas vezes confundida com “bonito”, mas é óbvio que não é o caso em termos

bakhtinianos. Ele não quer dizer que seu romance deva ser apreciado pela prosa florida do seu

narrador, mas sim pela organização artística, do modo como tudo se estrutura -  enredo, narração, 

caracterização, etc. A metáfora, muito cara a Bakhtin, da orquestração de uma sinfonia, mais uma 

vez se insinua. Também para o pensamento bakhtiniano um romance didático é um oximoro, porque 

esse didatismo do discurso autoritário vai contra as bases filosóficas do romance.

A experiência estética pode certamente conviver com mensagens, no entanto, inclusive 

morais -  do contrário a literatura ocidental pré-modemidade não teria existido. Quando lemos um 

poema como a Ode 1.11 de Horácio, o famoso poema do carpe diem, por exemplo, sentimos que o 

próprio Horácio -  ou sua persona, o que na prática dá na mesma -  nos recomenda, pelo menos 

nesse poema, que vivamos sem nos preocuparmos demais com o amanhã incerto, um éthos alinhado 

à filosofia epicurista, popular à época do poeta. Há uma mensagem. Podemos achar que essa 

mensagem é mais ou menos complexa, mais ou menos válida, mais ou menos contraditória e mais 

ou menos bem explorada pelo poeta, mas ela está lá, sendo-nos comunicada. Ela, parafraseada, não



torna o poema supérfluo -  há outras coisas em jogo, como a riqueza do ritmo, as imagens, etc. -, 

justamente porque o poema é essa arte que pede a atenção do leitor às minúcias do seu cuidado com 

a linguagem. Daí que a poesia tenha sido exemplar do literário por excelência e críticos como 

Jírmunski, Chpiet e Vinográdov, que não foram capazes de captar os potenciais do romanesco, 

tenham relegado o romance, visto como desleixado, ao discurso moral.

Podemos compreender que o método da leitura edificante funciona atribuindo todo o texto 

enunciado a uma única consciência, uma única voz, que nos fala através de um discurso autoritário. 

Mesmo quando há outras vozes, essa voz principal predomina. O romance, em sua forma mais 

sofisticada, portanto, funciona de outro modo, não com uma única consciência, mas com várias, 

sem distinção, ou visando uma aniquilação das consciências, pelo menos em sua organização 

hierárquica. A grande aspiração do romance é a imitação da própria vida; mas a transformação dos 

eventos da vida num discurso atribuído à grande consciência de Deus é, como vimos, um método 

místico e religioso de leitura. Sem essa perspectiva, a mesma perspectiva poética que enxerga 

portentos e sinais (i.e. mensagens vindas de fora da cadeia causal), além do infinito no grão de 

areia, os eventos são apenas eventos. Nesse sentido, resistir à tentação de arrogar para si a 

autoridade suprema do discurso autoritário é o grande desafio do romancista.

Abandonar esse método de leitura edificante, no entanto, nos parece contraintuitivo, talvez 

porque seja o mais tradicional. Mesmo pessoas que não têm hábitos de leitura são atraídas a 

citações de “grandes nomes” de forma autoritária, o que é especialmente problemático quando essa 

citação parte de dramaturgos ou romancistas269, que é a prática que Tezza descreveu acima como 

tomar trechos de romances como um “fragmento destacado do mundo estético e colocado 

genericamente na vida do leitor” . Em Ulysses, que representa a incorporação por excelência da 

consciência galileana, temos um excelente exemplo desse gesto descrito por Tezza, quando o reitor 

Deasy dá um sermão a Stephen sobre a importância de economizar:

—Because you don’t save, Mr Deasy said, pointing his finger. You don’t know yet 
what money is. Money is power. When you have lived as long as I have. I know, I know. If 
youth but knew. But what does Shakespeare say? Put but money in thy purse.

—Iago, Stephen murmured.
(Joyce, 1986, p. 25, grifos do autor)

Visando conferir às suas palavras um maior peso, uma maior autoridade, Deasy as reforça

com uma frase encontrada em Shakespeare e proferida como um discurso autoritário, como se

Shakespeare soubesse, mais que todos, qual a melhor forma de viver e tivesse encapsulado esse

269 Um exemplo pessoal: já  testemunhei, mais de uma vez (inclusive como publicidade de uma livraria famosa), o 
compartilhamento na internet (onde mais?) da citação “mistakes are the portals of discovery”, de James Joyce. A 
frase, porém, ainda que ostensivelmente escrita por Joyce e presente em seu Ulysses (episódio 9, Cila e Caribde), 
pertence a Stephen Dedalus, que, ainda que um alter ego de Joyce, é um alter ego ironizado, de sua juventude, e é 
devidamente ridicularizada no parágrafo seguinte.



conhecimento em sua obra. Stephen, mais erudito do que Deasy, o corrige, timidamente: a frase foi 

escrita por Shakespeare, mas pronunciada pelo vilão, lago. Mas o teatro -  um dos gêneros em que 

personagens mais complexos, “redondos”, emergem pela primeira vez (Ong, 1982, p. 149) -  ainda é 

menos complexo do que o romance, porque o romance conta com essa voz, que muitas vezes é uma 

voz de ninguém, que é a voz do narrador.

A confusão causada por obras mais radicalmente prosaicas indica que, apesar da ubiquidade 

de obras ficcionais, ainda não somos uma sociedade alfabetizada na leitura de ficção. Essa 

sofisticação necessária parece congruente com a natureza do romance como um desenvolvimento 

mais recente e artificial, na medida em que sua existência depende de certas pré-condições sociais e 

tecnológicas, tanto no sentido linguístico quanto material. A emergência do romance, com as 

características que o constituem, é um fato histórico bem demarcado e, assim como os romancistas 

tiveram que aprender a dominar certas tecnologias linguísticas, desde a subordinação sintática, 

como apontou Deutscher (2010, pp. 120 e ss.) até o discurso indireto livre (Volochinov/Bakhtin, 

1992, p. 174 e ss.), também os leitores precisam aprender as formas mais maduras de se ler o 

romance.

5. O mundo como livro: poesia, adivinhação, esquizofrenia, monologismo

Um bom poema é feito /  tiro de misericórdia. / /  O poeta 

não tortura seu leitor /  comofaz oprosador, /  linhas /  e 

dias a fio .// E  pá-buf. / /  O corpo caído: /  o pingo na 

testa.

Marcelo Sandmann

Na seção anterior, pudemos compreender o que é um romance dentro do esquema 

bakhtiniano, junto com alguns conceitos-chave da obra do pensador. Convém agora, portanto, 

voltarmos à poesia. Se o romance é um heterodiscurso dialogizado, seria conveniente descrevermos 

a poesia como o seu oposto, a negação do dialogismo e do heterodiscurso -  um homodiscurso, 

portanto, homoglossia ou monolinguismo monológico. Essa definição faz sentido, e o monologismo 

de fato consta entre os conceitos do pensamento bakhtiniano, mas é preciso antes discutirmos 

algumas outras coisas ainda para entendermos como isso se dá e o que isso significa, sobretudo à 

luz da ideia que nos é muito cara de que há uma divisão essencial entre a poesia tradicional e a 

poesia moderna, calcada na originalidade.



Para isso primeiramente vamos nos afastar um pouco de Bakhtin para tratar de um outro 

estudioso da literatura, outro estudioso que também se opõe ao pensamento formalista: o professor e 

teórico Stanley Fish.

O experimento de Fish que levou à composição de seu ensaio famoso “How to recognize a 

poem when you see one” é incontornável ao tratarmos de definições de poesia. Qualquer pessoa que 

tente definir a poesia de forma positiva e essencialista, descrevendo uma série de características que 

devem ser inerentes ao texto para que ele seja reconhecido como poético, há de se chocar 

violentamente com esse exercício.

Fish, como ele reconta, em 1971 havia pregado uma peça em seus alunos. Tendo se reunido 

com alunos de linguística numa sala e deixado uma lista vertical de nomes de autores no quadro- 

negro, ele depois se reuniu com um outro grupo de alunos no horário seguinte, que estudavam 

poesia cristã do século XVII, e lhes disse que aquela lista era um poema religioso.

O “poema” em questão era o seguinte:

Jacobs-Rosenbaum 
Levin 
Thome 
Hayes 
Ohman (?)

(Fish, 1980, p. 323)

Seus alunos, por sua vez, já equipados com o aparato teórico necessário para a interpretação 

de simbolismo religioso na poesia do período estudado, logo começaram a identificar elementos 

poéticos no que era apenas uma lista ao acaso de nomes. Assim, o formato do poema se torna 

relevante, com sua disposição gráfica em cruz, “Jacobs” passa a remeter à escada de Jacó; 

“Rosenbaum”, a uma roseira, sendo a rosa outro símbolo cristão; “Levin”, à tribo de Levi, bem 

como ao pão sem fermento carregado pelos israelitas na fuga do Egito; “Thome”, à coroa de 

espinhos; “Ohman”, à palavra omen, “presságio”, à frase oh man, e a amen. Como resume Fish:

At this point the poem appeared to the students to be operating in the familiar manner of an 
iconographic riddle. It at once posed the question, ‘How is that a man can climb to heaven 
by means of a rose tree?’ and directed the reader to the inevitable answer: by the fruit of the 
tree, the fruit ofM ary’s womb, Jesus 
(ibid., p. 324).

Logo se conclui que o exercício funcionou ridiculamente bem, tanto que Fish depois o 

replicou em diversas outras ocasiões.

Essa peça pregada poderia, de uma forma cínica, ser usada como um argumento para 

descreditar a poesia: se a poesia está nos olhos dos leitores e qualquer coisa pode ser poesia, então 

nada é poético, a poesia está resolvida e os poetas podem ir para a casa ou ir surfar ou plantar



batata. Não é isso, porém, que Fish quer dizer, mas sim que, é óbvio, o poema, como qualquer outro 

documento cultural, só pode existir dentro de uma “comunidade interpretativa” -  um dos conceitos 

do autor -  na qual esse objeto de cultura faça sentido.

E há uma questão de história acadêmica aí também. Quando Fish fez o seu experimento, 

havia certos debates no ar sobre os limites da leitura, sobre onde se encontra o sentido do texto, se 

está no texto em si, de forma objetiva, pronto para ser escavado, à moda hermenêutica, ou se não há 

objetividade e cada leitor faz o que quer com o texto -  Barthes, afinal, havia publicado há poucos 

anos o seu ensaio “A morte do autor”, e a chamada “escola de Yale” de desconstrução estava 

começando a tomar forma e pegar fôlego. Como o próprio Fish comenta, encontram-se autores 

como Abrams, Hirsch, Reichert e Graff de um lado e, além de Barthes (ou certas leituras dele), 

Holland, Bleich e Slatoff do outro (ibid., p. 336). Nesse debate, portanto, Fish forneceu uma 

perspectiva nova ao localizar o fulcro principal da discussão não no texto em si ou nos leitores 

individuais, mas no espaço interpessoal formado por essa comunidade, i.e. um fenômeno social, 

que desenvolve formas adequadas (estratégias de leitura) de interagir com esse objeto. Ele vai além 

ainda e aponta que o “eu” (self) não deve ser concebido como uma “entidade independente”, mas 

sim como um “construto social cujas operações são delimitadas pelos sistemas de inteligibilidade 

que o informam”.

Como Eagleton aponta, porém, o modelo de Fish é problemático, porque pressupõe que 

essas estratégias de leitura levarão a uma mesma interpretação, logo é incapaz de dar conta do 

problema da existência de possíveis interpretações conflitantes e igualmente válidas, pelo menos 

nesse contexto (Eagleton, 1996, pp. 74-7). De fato, esse modelo parece ser feito sob medida para 

descrever a atividade interpretativa em uma sala de aula norte-americana dos anos 1970 -  um 

ambiente razoavelmente homogêneo e que partilha da experiência comum das orientações de um 

professor. O fato de que o “poema” em questão não conta com maiores ambiguidades, nem tem um 

autor com uma biografia e uma obra maior que possa desencorajar ou desautorizar certas leituras, 

relativiza um pouco esse sucesso270. Eagleton aponta para o que ele identifica como a ideia por trás 

do pensamento de Fish, como “uma fantasia gerada por mentes que passaram tempo demais em sala 

de aula”. O que parece escapar, no entanto, tanto a Fish quanto a Eagleton, é a semelhança que essa 

situação apresenta em relação à técnica antiquíssima da alegoria.

O que é a alegoria? Não pretendemos tratar do tema muito longamente -  como uma prática 

milenar pluricultural que deitou as bases do modo de interpretar textos no Ocidente, não é possível 

dar conta disso no espaço que temos agora -, mas algumas definições mais gerais hão de nos ser

270 Contrastemos o caso com as leituras, como as comparamos no capítulo anterior, de Damon, Bloom e Paglia sobre 
“The Sick Rose”, de Blake.



úteis aqui para enxergarmos os paralelos. Quando pensamos em alegoria, é mais provável que a 

primeira coisa que venha à mente, além dos carros alegóricos do Carnaval, sejam as obras 

alegóricas medievais e da Antiguidade Tardia, tanto na pintura quanto em textos literários como a 

Psicomaquia de Prudêncio ou a moralityplay anônima do século XV, The SummoningofEveryman. 

Nesse sentido, entendemos como alegoria a personificação de certas ideias, como os vícios e as 

virtudes que entram em combate na Psicomaquia, o que nos parece um processo de extensão da 

metáfora. Quando alguém, por exemplo, diz que está em guerra contra os seus próprios sentimentos, 

essa pessoa não está literalmente em guerra, vestindo uma farda e carregando um fuzil -  eis uma 

metáfora, mas essa é a imagem que acaba sendo sugerida se nos prendermos de forma mais 

concreta ao seu uso de palavras. Numa obra alegórica como a Psicomaquia, porém, é exatamente 

isso que o leitor vê, conforme é instigado a apreciar não apenas os dotes dramáticos do autor no 

tocante à sua capacidade de descrever uma cena de batalha, mas também a atentar para a mensagem 

por trás. Seria uma bela demonstração de incapacidade de leitura um leitor que observasse a cena 

em que a Ira é incapaz de vencer a Paciência e por isso acaba matando a si mesma de raiva e 

frustração e pensasse que os nomes dessas personagens seriam Ira e Paciência apenas por acaso. 

Uma obra como essas é útil para ilustrarmos o conceito, portanto, porque é explícita. E preciso fazer 

um esforço para «ão ver o sentido alegórico. Em outros casos, como em Dante, a alegoria parece 

um pouco mais sutil, quando animais, por exemplo, representam certos vícios, o que também não é 

obscuro, ainda que talvez possa parecer para nós que não mais vivemos num contexto em que essas 

alegorias eram correntes. Ou poderíamos tratar ainda quando Dante fala do “meio de caminho de 

sua vida”, como comenta Tambling:

The speaker begins in the middle of a wood where he is lost, and since he does not explain 
how he came there, the poem also starts in the middle. The first line indicates a time: when 
he was thirty-five, having journeyed halfway through the seventy years of the Bible’s 
specification of the life of man (Psalm 90.10). Life as ajoum ey means that a temporal 
process is being explained as a movement from place to place. That is allegorical: putting 
one thing (time) in terms of another (space), and it appears at the beginning of another 
allegory, where life is explained by another term, a journey, drawing to the reader’s 
attention the movement from one stage of life to the next (he has been young, he will be 
old). The text begins not at the beginning, but in the middle of this. The ‘I’ is already inside 
a wood full of shadows, caused by the loss of light, and has begun to realize it. The second 
line identifies a physical location and emphasizes the speaker’s own self-reflective stance: 
‘I found myself, I came to myself’. The third line extends the metaphor of the journey in 
recognizing that ‘life’ is no longer a straight road, and that what was once perceived to be 
direct and right is now not so; this carries with it a series of moral implications (the light 
which is lost is good, desirable, and no longer attainable). The dark wood expresses an 
inner turmoil: if the road is lost, so is the ‘I’, with regard to his inner life which is portrayed 
in the figure of the wood.
(Tambling, 2010, pp. 2-3)

Os séculos de prática com a forma alegórica fazem com que não seja difícil chegar a essa 

conclusão -  de fato, qualquer professor que ministre uma primeira aula sobre a Comédia



provavelmente repetirá alguma variação do que diz Tambling. Para leitores menos treinados, porém, 

é possível que isso não seja tão óbvio. O exemplo da Comédia é ilustrativo ainda não apenas porque 

é uma obra com uma alta carga alegórica, mas porque, se podemos confiar no que diz Brittan, ela 

simbolizou uma virada na história da alegoria na Europa que tirou o monopólio da Bíblia na busca 

por sentidos espirituais escondidos no texto, de modo que essa prática passou a se tomar aceitável 

para a literatura secular:

Whether by accident or by design, Dante, bom in 1265 nine years before Aquinas’s death, 
was instrumental in changing this. In a letter to Cangrande della Scala, to whom he
presented the last book, Paradiso, of his allegorical Divina Commedia, he offered an
analysis of Psalm 114 according to the rules laid down concerning the four senses 
mentioned above. There was nothing revolutionary about his reading of the psalm, but the 
fact that he gave it in the context of the Commedia was understood by many to imply a 
belief on his part that the same rules could be applied to his own, secular poem; in other 
words, that the Commedia could be read as an allegory conveying a spiritual meaning 
(Limits 16). Once this was accepted, there was nothing to stop interpreters from applying 
the same rules, so carefully reserved by Augustine and Aquinas for scriptural texts, to all 
secular literature, and so the game of find-the-hidden-meaning could begin—or, rather, it 
could continue, but now everyone could play.
(Brittan, 2003, p. 3)

E isso nos conduz ao nosso argumento de que o modo poético moderno é semelhante à 

alegoria porque, antes de constituir obras, ambos são, em primeiro lugar, métodos de leitura. Como

glosa Jon Whitman, a palavra allegõria aponta para a dissonância entre o sentido aparente do que é

dito (agoreuein) e um “outro” sentido (allos), como quando o exegeta Fílon de Alexandria comenta 

que a proibição, no Levítico (19:23), a comer o fruto das árvores por três anos sugere que “o fruto 

da instrução” permanece intacto ao longo da “divisão tríplice do tempo em passado, presente e 

futuro”, ou quando o mitógrafo cristão Fulgêncio afirma que o naufrágio na abertura da Eneida 

simboliza os perigos do parto (Whitman, 1999, p. 7). O tema, no entanto, é polêmico: apesar da 

aparente predominância da alegoria como modo de leitura, sempre houve vozes dissonantes, desde 

São Basílio até Lutero, que abominava a alegoria, o que culminou na sua queda com a ascensão da 

filologia no século XIX. E curioso que essa queda tenha se dado de forma simultânea com a 

ascensão do modo poético de leitura, o que talvez poderia ser explicado pela questão do 

desencantamento do mundo, que vale a pena ser invocada mais uma vez, porque faz sentido que a 

mesma inspiração divina que teria guiado Moisés a escrever a Torá e já  não era mais observada no 

século XIX, como vimos com a proposta da Hipótese Documental da redação bíblica, também não 

fosse mais vista em ação, por exemplo, quando Virgílio teria supostamente antecipado o nascimento 

de Cristo na Écloga IV. Já o modo poético se situaria tanto como parte desse movimento de 

reencantamento, dados os poderes sutil ou expressamente sobrenaturais que o poeta reclama para si, 

quanto como uma forma mais aceitável de pensar por símbolos, porque é menos “séria”.



Assim sendo, quais seriam as diretrizes da leitura poética? Fish determina algumas, com 

base em seu experimento:

As soon as my students were aware that it was poetry they were seeing, they began to look 
with poetry-seeing eyes, that is, with eyes that saw everything in relation to the properties 
they knew poems to possess. They knew, for example (because they were told by their 
teachers), that poems are (or are supposed to be) more densely and intricately organized 
than ordinary communications; and that knowledge translated itself into a willingness -  one 
might even say a determination -  to see connections between one word and another and 
between every word and the poem’s central insight. Moreover, the assumption that there is 
a central insight is itself poetry-specific, and presided over its own realization. Having 
assumed that the collection of words before them was unified by an informing purpose 
(because unifying purposes are what poems have), my students proceeded to find one and 
to formulate it.
(Fish, 1980, p. 326)

A densidade do discurso, a conexão entre as palavras, a existência de um insight central, um 

propósito unificador. Mais do que tudo, podemos dizer, a leitura poética pressupõe uma grande 

consciência organizadora por trás de tudo. Nada é por acaso. Se perguntarmos por que a “Ode a um 

rouxinol” de Keats se volta a um rouxinol e não a, digamos, um papagaio, respostas 

extralinguísticas e que apontam para um arbitrarismo da parte do autor (“porque ele quis, oras, 

porque gostava de rouxinóis, sei lá, não me enche o saco”) não são consideradas válidas, mesmo 

que sejam reais. Transmitir essa noção é o grande desafio ao se ensinar leitura de poesia a um 

público resistente (como de adolescentes de ensino médio), porque com frequência ele enxerga o 

arbitrarismo, mas não ojogo de linguagem, para usarmos um termo wittgensteiniano, sendojogado. 

Mesmo elementos de que o próprio poeta, enquanto autor-homem, não tinha consciência de estarem 

presentes no poema são considerados parte da sua interpretação, e ele mesmo não tem nenhum 

poder para sancionar ou vetar as leituras alheias -  não é um exercício de mímica ou adivinha, afinal.

E evidente que essa forma de leitura não surgiu da noite para o dia. A ideia de um grande 

propósito por trás do poema que coordena o uso da sua linguagem é histórico: quando pegamos a 

Divina Comédia para ler, ninguém pressupõe que Dante saiu escrevendo e por acaso seus versos 

saíram em decassílabos rimados em terça rima -  versos estes que, por acaso, se organizaram em 

tercetos que formam 100 cantos divididos em três livros de 34, 33 e 33 cantos cada. E certamente 

essa estrutura tripartida em micro e macroescala num poema religioso não tem qualquer relação 

com o cristianismo se basear numa concepção trinitária de Deus. E tudo coincidência.

A existência de um propósito determinado por uma grande consciência organizadora surge a 

partir da estrutura do poema, portanto. Assim, mesmo após os poemas terem perdido suas 

características que ressaltam esse aspecto, essa noção se mantém.

E isso nos leva a mais um ponto: Fish trapaceou ao apresentar o seu poema à turma. Ainda 

que a ideia de que a iconicidade da mancha gráfica do poema é relevante para a interpretação nos



lembre obras que de fato pertencem ao século XVII como “The Altar”, de George Herbert271, a 

linguagem é radicalmente diferente. Anão ser que eu esteja muito enganado, nenhum poema inglês 

do século XVII vai apresentar essa linguagem telegráfica, digna de Ungaretti, com esse grau 

atomizante de destruição da sintaxe, a ponto de eliminar até mesmo a oração verbal como unidade 

gramatical, essa redução da significação a uma sugestão sutilíssima, à moda de Mallarmé, ou esse 

tipo dejogo sonoro ambíguo em que “Ohman” nos faz pensar em amen, oh man e omen, que é uma 

técnica típica de nada menos do que o Finnegans 'Wake. Que dirá tudo issojunto. Leitores de poesia 

com um senso de história da literatura hão de notar que essas técnicas são modernas. Se Fish 

voltasse no tempo e apresentasse essa mesma aula para uma turma de alunos do século XVIII, é 

provável que ele seria tido como louco -  Qorpo Santo, afinal, no século seguinte, foi interditado por 

muito menos.

Ironicamente, a pressuposição de uma grande consciência unificadora que arquiteta o poema 

se torna mais intensa quanto mais tendem a se apagar os elementos que explicitam essa dimensão 

consciente da autoria -  elementos claros como metro e rima. Esse método de leitura em poesia, 

devemos lembrar, é também recente. Como aponta Eagleton, a desmistificação da literatura foi um 

dos triunfos do estruturalismo, que acabou desencorajando leituras mais ingênuas e impressionistas: 

“It is less easy after Greimas and Genette to hear the cut and thrust of the rapiers in line three, or 

feel that you know just what it feels like to be a scarecrow after reading The Hollow Men” 

(Eagleton, 1996, p. 92).

Vamos a um exemplo.

Em 1895, a poeta pamasiana/simbolista Francisca Julia (1871-1920) publica seu primeiro 

livro de poemas, Mármores. Surpreendente para um livro de estreia de uma poetajovem e mulher, o 

volume foi levado a sério de tal modo que conta com um prólogo escrito por um dos maiores 

críticos da época e membro da ABL, João Ribeiro (1860-1934). E que incríveis insights tem o 

crítico sobre a obra da poeta? Que grandes revelações?

Se eu tivesse de fazer uma analyse psychologies (de cujo horror os leitores se livrariam a 
tempo) diria que a sensação predominante na compleição physica e intellectual de 
Francisca Julia é a sensação auditiva; ella sabe tirar dos ruidos cahoticos e irregulares da 
natureza as vibrações isochronas e musicaes, e dá-lhes um relevo distinctivo, como um 
artista sabe, com o pincel, desdenhando o detalhe, distinguir as manchas do colorido geral 
da paizagem.

Um subsidio para essa affirmativa psychologies bem pôde ser a myopia da gentil 
poetisa. Á deficiência da vista, procurou equilibrio no ouvido, com a vantagem innegavel 
de que a myopia natural, quando não é excessiva, é um bom elemento de educação da 
percepção visual na arte, por isso que facilita a visão das massas e supprime o incommodo 
das minúcias.

271 “The Altar” é um poema de 16 versos em dísticos rimados, com dois versos em pentâmetro jâmbico seguidos por 
dois versos em tetrâmetro, seguidos por oito versos dimétricos e depois dois tetrâmetros e dois pentâmetros de 
novo. O poema é apresentado numa disposição centralizada, o que forma a figura de um altar.



Miopia. O principal elemento que alimenta a poética de Francisca Júlia, para um dos 

grandes críticos de sua época, era a sua miopia. Um aluno que escreva hoje esse tipo de crítica seria 

de pronto educado a entender a separação entre o indivíduo e o seu eu-lírico (entre a autora-criadora 

e autora-mulher), uma ferramenta crítica que existe justamente para evitar esse tipo de coisa. E 

mesmo que, como comentamos, com frequência alguns elementos biográficos sejam importantes 

para a leitura dos poemas de certos autores, isso passa dos limites e, de quebra, é um péssimo 

argumento. Quantos poetas são míopes? Quantos escrevem “desdenhando o detalhe” por conta 

disso? Eu pessoalmente sequer fico convencido de que a sensação auditiva é predominante na 

poesia de Júlia, em comparação com o elemento visual.

Esse exemplo deixa bastante em evidência o quanto mudou a forma de lermos poesia de lá 

para cá. O formalismo e a Nova Crítica tiveram um papel importante nessa mudança, mas não 

podemos subestimar que efeito há de ter tido a mudança na natureza da dificuldade nos poemas. E 

perfeitamente fácil, diante de um poema em bom português (ou inglês, francês, etc.) e com imagens 

comuns chegar a um sentido estável e até mesmo inferir coisas sobre o autor... tudo muda muito de 

figura quando somos confrontados com Um Lance de Dados, por exemplo. O leitor de boa vontade, 

porém, ainda que não o compreendesse direito, sentiria haver alguma coisa naqueles versos 

enigmáticos, algo com que valeria a pena se engajar272. Logo os esforços dos leitores de poemas 

modernos para levá-los, então motivo de perplexidade, a fazer sentido devem ter moldado a forma 

como lemos poesia, até chegarmos na década de 1970, com o método delineado por Fish. Se temos 

diante de nós um poema que não parece fazer sentido, mas que se apresenta como poema, dentro de 

uma sociedade na qual esse tipo de atividade transgressora é incentivado, então os esforços para 

traçar essas linhas de construção de sentido, pressupondo uma consciência organizadora por trás 

serão redobrados. Mais do que isso, essa pressuposição de uma consciência organizadora que sabe o 

que está fazendo passa a se aplicar não apenas para o poema individual, mas para a obra, na medida 

em que enxergamos nela algo de coeso, conforme outros poemas de uma mesma autoria se 

iluminam mutuamente. De fato, poetas tendem a construir uma mitologia própria (Blake sendo o 

caso mais explícito disso, mas de modo algum o único), e a crítica, a criar subdivisões conforme 

encontra elementos heterogêneos ou contraditórios: o bloco dos poemas eróticos de um autor -versus 

os seus poemas políticos, a fase engajada versus a fase desiludida, os momentos antes e depois de 

uma crise, e assim por diante.

272 Blake também poderia ser um outro exemplo, tido por louco a princípio e resgatado apenas a partir da segunda 
metade do século XIX.



Não podemos deixar, porém, o fato de que esse método de leitura de poesia é um 

desenvolvimento recente nos fazer esquecer que há certos antecedentes e formas análogas na 

história da interpretação, como espero ter ilustrado ao falarmos da alegoria. O Bereshit Rabbah, que 

já vimos lá no capítulo 2 e revimos no capítulo 3, é um outro exemplo curioso. Diz Dennis, 

lembremos: “Segundo o Rabbah do Gênesis, o formato da letra (fechada em cima, embaixo e de um 

dos lados, com só um lado aberto) serve para ensinar que o indivíduo não deve se envolver em 

especulações sobre o que está acima, abaixo ou antecede a Criação” (Dennis, 2014, p. 33).

Neste caso específico, o formato da própria letra é considerado relevante: como ber’esit 

começa com um “bet”, dando origem aí não só ao texto, mas ao mundo, é como se o mundo 

estivesse contido dentro dessa letra, que conta com apenas uma única abertura à esquerda, a direção 

na qual corre o texto em hebraico -  e, por consequência, o tempo. Logo, argumenta o autor, não faz 

sentido olhar para o que vem antes, acima ou abaixo. Não há espaço para arbitrariedade ou para o 

acaso, tudo é arquitetado, o que, é óbvio, é um lugar-comum esperado no caso de um texto bíblico. 

Essa técnica de leitura, porém, nos remete à nada menos do que a uma poética de vanguarda como 

foi a poesia concreta. Mesmo as objeções que se pode ter a esse método, de que ele representa uma 

falácia icônica, tambémjá foram levantadas contra o concretismo:

Nas décadas de 1980 e 1990, a visão corrente, sobretudo no mundo anglo-americano, onde 
a poesia concreta nunca vingou de verdade, era que os experimentos da década de 1950 
sobre a poética material eram ideologicamente suspeitos -  “bonitinha demais”, desprovida 
demais de qualquer conteúdo “significativo”, semelhante demais à publicidade. Na 
universidade, essa opinião ainda predomina. (...) Mesmo os livros sobre poesia concreta já 
trouxeram esse problema à tona. Consideremos o sofisticado estudo teórico de Bayard, The 
Men Poetics in Canada and Quebec: From Concretism to Post-modernism. Bayard começa 
com um quadro geral da poética do meio do século de Oyvind Fahsltrõm, Eugen 
Gomringer e Augusto e Haroldo de Campos, só para concluir que a “fusão de expressão e 
conteúdo” sendo defendida pelos concretistas era um exemplo daquilo que Umberto Eco 
havia classificado como a “falácia icônica” -  a falácia de que “um signo tem as mesmas 
propriedades de seu objeto e é ao mesmo tempo semelhante, análogo e motivado por esse 
objeto”. (...) a poesia concreta, como discute Bayard, é atormentada pela persistência de 
um certo cratilismo -  a doutrina proposta pelo Crátilo de Platão, no diálogo homônimo, de 
que as propriedades sonoras e visuais de uma dada palavra teriam valor mimético e que, por 
extensão, a poesia concreta iguala “a forma gráfico-tipográfica com a função semântica”. 
Isso seria, como acredita Bayard, uma doutrina perigosa.
(Perloff, 2013, pp. 95-7, grifos da autora)

E compreensível que uma autora como Bayard tenha reservas quanto a romper com um 

conceito tão básico na linguística quanto a arbitrariedade do signo, mas, como fica evidente no caso 

da poesia concreta, esse rompimento é apenas o limite ao qual é levado o rompimento de toda 

arbitrariedade na poesia. No mundo de hoje, é a poesia, afinal, como conclui Perloff, o reino em 

que é lícito estabelecer relações astre e désastre (ibid., p. 129). No contexto cultural em que os 

midrashim foram escritos, porém, era evidente que a situação era distinta, ainda que uma prática de

leitura muito semelhante tivesse sido desenvolvida.



Extrapolando a situação ainda mais, podemos observar que esse modo poético não é 

aplicável apenas a textos -  ou, melhor dizendo, como é aplicável a enunciados, e qualquer coisa 

pode ser transformada num enunciado, como um sonho ou uma narrativa da vida real, ele é 

aplicável também à -vida. Daí que as próprias coisas, que, para uma perspectiva prosaica são apenas 

coisas, que não apontam para nada (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 34), se tomam sinais, e a 

codificação desses sinais dentro das culturas levaram a formas bastante ricas de práticas 

divinatórias. E isso nos leva ao que diz Bottéro sobre a relação entre a escrita e prática divinatória 

dos antigos povos da Mesopotâmia:

One must not forget that the ancient Mesopotamians, probably inventors of the oldest 
known system of writing, created around the year 3000, were profoundly impressed and 
influenced by this innovation. Not only because this transformation placed them in the 
written tradition, but also because the writing system in a certain way inspired and shaped 
their way of thinking. This writing system was fundamentally pictographic in origin (and 
always remained partly so): i.e., the script called to mind the things that it had to express by 
signs that represented these things either directly (an ear of grain for cereals, the pubic 
triangle for -woman) or indirectly (the profile of mountains for the land, abroad, the foot for 
to stand, to talk, to bring, etc.) In fact, one represented concepts or actions by other things 
that were drawings, which themselves referred to objects. This method struck the 
imagination of the ancient Mesopotamians, and, as we have seen, gave their “logic” a 
certain number of patterns, among them, the one that in a certain way rationalized a type of 
divination.

The “objective” foundating of deductive divination was without doubt the repeated 
observation of sequences of events. One event that drew attention because of its unnatural 
character preceded the other which was equally accidental and unexpected. The first event 
was imagined as the harbinger of the second, regardless of whether their mutual bond was 
real or imaginary. For example, some unusual meteorological event could inaugurate an 
agricultural catastrophe; the appearance of a monstrosity might cause the fear of an 
accident; some unusual behavior of an animal or a man might prefigure a change in life. It 
is here that the mechanism of the script intervened, in the sense that the premonitory 
phenomena were taken as things intended by their authors (the gods) to signify other 
events. Thus, types of “divine pictograms” transmitted a message from above, conveying 
what had to happen next.
(Bottéro, 1992, pp. 106-7, grifos do autor)

Ou seja, se concordarmos com Bottéro, a introdução da escrita levou à concepção

mesopotâmica do mundo como um tipo de tabuleta, de livro -  concepção esta que se repete, como

vimos, no apocaliptismo e no misticismo judaico, no pensamento de John Dee, nas 

correspondências de Swedenborg, na poética de Mallarmé. Já tratamos longamente do modo como 

o distanciamento que a escrita fornece, bem como seu potencial para reflexão e contemplação, deve 

ter alimentado esse processo, e no mundo mesopotâmico as consequências foram os métodos 

dedutivos de adivinhação que surgiram, sobretudo a oneiromancia e a astrologia, na medida em que 

os astros tanto quanto os sonhos eram, para os babilónicos, sinais dos deuses -  ambas artes que 

renderam incontáveis tratados em cuneiforme. A lógica é simples, e nós já a visitamos quando 

tratamos das correspondências, na medida em que a ideia de que as coisas podem ser sinais 

encontra respaldo cosmológico se o mundo for visto como um livro, de autoria de uma grande



consciência transcendental. As relações entre as coisas dentro desse livro podem ser imanentes, 

ligando-se dois eventos que podem não ter nada a ver a princípio, como um tipo de “rima” na 

estrutura do mundo (como a morte do rei e o fato de Marte, no céu noturno, parecer ter se 

aproximado das estrelas da constelação de Escorpião), ou transcendentes (como a relação entre o 

ritual do batismo e a salvação da alma no mundo por vir), apontando para fora do mundo -  mas, em 

todo caso, paira a presença, reconfortante ou opressora, dessa consciência suprema.

Fica claro que o limite dessa prática é a esquizofrenia, sobretudo do tipo paranoico. Quando 

o indivíduo passa a ver tudo como um sinal e todos os sinais como inseridos numa rede de conexões 

ocultas orquestrada por uma só consciência com algum grande propósito obscuro, temos aí um 

sintoma forte de um surto psicótico. Pensemos nos casos tristes de pessoas que acreditam que 

celebridades estão lhes enviando mensagens através do noticiário ou que Deus as encarregou com 

um propósito messiânico, como comprovam certos “presságios”. Sob controle, porém, esse é um 

método interessante de produção de sentidos via associação, um método de fato criativo de leitura e 

potencialmente infinito, na medida em que um poeta pode produzir um poema a partir dessa 

perspectiva (pensemos, por exemplo, na simbologia do carrinho de mão vermelho de Williams ou 

nos melros de Stevens), cuja leitura criativa gera outros poemas, e assim por diante. De fato, como 

já foi dito, nós não conseguimos não produzir um poema novo ao lê-los, conforme preenchemos os 

seus silêncios com nossas expectativas e associações, tomando esses “destroços organizados” como 

partes para construir um todo ou uma ou mais possibilidades de um todo que eles próprios não 

podem ser enquanto “a linguagem não for renovada”. Não por acaso, Bloom, para quem o “sentido 

de um poema só pode ser outro poema”, também trata da esquizofrenia em mais um de seus 

aforismos gnômicos, descrevendo-o como “má poesia”, porque falta ao esquizofrênico “a força da 

traição perversa e deliberada” (Bloom, 1973, p. 95, grifos meus). E esse afinal o método, como 

descrevemos no final do capítulo anterior, que transforma os leitores em poetas e através do qual os 

poetas visam transmitir sua autenticidade.

Assim sendo, logo se conclui que a grande novidade aqui não é o desenvolvimento de um 

método poético de leitura, mas a sua aplicação à poesia propriamente, o último reduto em que essa 

lógica, que representa forças semióticas perigosas e caóticas, é aceitável no contexto do mundo 

moderno desencantado. E como se dissessem: “aqui neste cercadinho dos poetas (essa gente que 

não arranja emprego) é o espaço para esses delírios; lá fora, não”.

Como ocorre com a alegoria, portanto, que é ao mesmo tempo um método interpretativo e 

uma técnica e um gênero literários, a poesia se refere a uma forma de leitura e a textos de uma certa 

natureza que são destinados especialmente para essa leitura. Porque tudo pode ser lido 

poeticamente, tudo é passível de virar poesia -  e, de fato, o que Fish faz quando “prega sua peça”



em seus alunos é na verdade a criação de um poema ready-made, o que faz dele próprio um poeta, 

haja vista que o poeta é quem apresenta enunciados ao seu público para que sejam lidos dessa 

forma. Nesse sentido, certos textos sempre serão mais férteis do que outros em sua capacidade de 

produzir sentidos poéticos. Mesmo um romance bakhtiniano pode ser lido poeticamente (o que 

significa de forma monológica), mas isso não significa que essa leitura será adequada, pois seria o 

equivalente a transcrever uma peça sinfônica para um piano solo273 (Morson & Emerson, 2008, p. 

271).

Quais as características, portanto, que definem a obra mais adequada a esse tipo de leitura? 

Como define Galindo, a principal responsabilidade que deve assumir o poeta, a consciência que 

compõe obras para serem lidas dessa forma, é a d e  responder plenamente pelo seu discurso:

Confrontar diretamente a inexorável alienidade da linguagem com um pronunciamento de 
um eu que se determina a responder plenamente por seu discurso implica (a parte essa 
mesma postura, de resto plenamente condizente com a maioria dos ideais poéticos do 
senso-comum e dos movimentos artísticos) todo um conjunto de atitudes em relação ao 
mundo, aos homens, e, no que diz mais respeito aqui, à linguagem pré-estabelecida como 
semiose, como representação de mundo e homens e, mesmo, como conjunto de convenções 
estabelecidas pela mesma coletividade a que se opõe o poeta.

Vate. Profeta. Reformador. Superior.
E o poeta rompe com a sintaxe. Rompe com a arbitrariedade do signo forçando, 

por exemplo, traços articulatórios de certos fonemas a significar por si próprios. Rompe 
com as convenções gráficas (distribuição do texto sobre a página: um elemento presente 
mesmo na mais conservadora poesia em versos que, afinal, não obedece à mancha padrão 
da produção prosaica) e ortográficas. E tudo isso garantido, abalizado e sustentado pela 
vigorosa atribuição de autoridade que lhe confere o leitor, e em que ele mesmo se refestela. 
(Galindo, 2005, pp. 404-5)

Ou seja, tanto mais produtiva é a leitura da poesia quanto mais o poeta, do outro lado, tomar 

as rédeas da linguagem -  tanto mais essas leituras que encontram sentido nas rupturas com a 

sintaxe, arbitrariedade do signo e convenções encontrarão respaldo em algum tipo de concordância 

de senso-comum, ao passo que o tipo de leitura do Bereshit Rabbah, que faz a mesma coisa,

necessita de algum outro elemento que a sustente (no caso uma consciência religiosa). Poetas não

deixam de usar maiúsculas, por exemplo, como no caso de cummings, por preguiça, ou utilizam 

travessões, como Dickinson, por neurose, mas porque querem, e nós presumimos que há sentido 

nesse gesto, que ele não é gratuito. E mesmo que o poeta diga que o gesto é gratuito ou aleatório, 

talvez numa tentativa de provocar e ironizar a crítica literária e seus leitores no geral, essa 

afirmação extraliterária não costuma ser vista como tendo qualquer autoridade.

E a partir disso que podemos compreender o monologismo. Assim define Bakhtin:

273 Talvez seja um pouco polêmico fazer uma afirmação dessas, mas o texto bíblico é um excelente exemplo disso. 
Ainda que contenha poesia, trata-se de um texto majoritariamente prosaico, muitas vezes de fato romanesco, como 
aponta Auerbach, em sua análise do Gênesis (Auerbach, 1971, p. 5 e ss.). No entanto, as leituras religiosas mais 
tradicionais são monológicas. A aplicabilidade de Bakhtin para a scholarship bíblica, no entanto, vem sendo 
explorada recentemente, como se observa na obra de Reed (1993).



O poeta é definido pela ideia de uma língua única e singular e de um enunciado 
monológico, único e fechado. Essas ideias são imanentes àqueles gêneros poéticos com os 
quais ele opera. Com isto se definem os modos de orientação do poeta no real 
heterodiscurso. O poeta deve entrar no pleno domínio unipessoal de sua linguagem, assumir 
igual responsabilidade por todos os seus elementos, subordiná-los a intenções próprias e 
somente suas, cada palavra deve exprimir direta e imediatamente a intenção do poeta: não 
deve haver nenhuma distância entre o poeta e sua palavra. Ele deve partir da linguagem 
como um conjunto intencional único: nenhuma estratificação dela, nenhum heterodiscurso 
e, menos ainda, nenhuma diversidade de linguagens pode ter um reflexo minimamente 
substancial numa obra de poesia.

Para tanto, o poeta expuiga as palavras das intenções alheias, só emprega essas 
palavras e formas e as emprega unicamente pelo fato de que elas perdem o seu laço com 
camadas intencionais determinadas da língua e com contextos definidos. (...) Tudo que 
entra na obra deve afundar no Letes, esquecer sua vida pregressa em outros contextos: a 
linguagem (aqui também são possíveis reminiscências concretas) só pode recordar sua vida 
nos contextos poéticos.
(Bakhtin, 2015, pp. 73-4)

Mesmo no caso do poema de Fish, supostamente aleatório, esses elementos de que o autor 

fala podem ser observados, como a ausência de um heterodiscurso. O poeta incluiu nomes, que são 

uma forma de linguagem, mas igualmente seria possível que no quadro-negro constasse uma frase 

como “as aulas estarão suspensas na semana que vem”, o que produziria um efeito diverso ao 

justapor essa linguagem do cotidiano da vida estudantil com a dos nomes religiosos, um efeito 

heterodiscursivo, portanto, que, ainda que talvez não impedisse seus alunos de chegarem às 

interpretações que chegaram, certamente as transformaria e refrataria. Algum tipo de divisão teria 

que ser traçada, por exemplo, e com ela uma hierarquização discursiva, que ameaçaria a unidade do 

poema e sua univocidade. Ele viria a se tornar, portanto, menos radicalmente poético. Como aponta 

Fish, mesmo a origem dos nomes da lista, judaicos e cristãos, colabora para a interpretação, logo a 

inclusão de um ou dois nomes que se desviassem dessa norma, como Perloff ou Eliot (ou 

Rajagopalan!), e no qual fosse difícil encontrar sombras dessas referências abraâmicas, complicaria 

muito a situação. E interessante observar como a menor diferença aqui já cria uma polaridade 

heterodiscursiva acidental.

Porém, como apontamos, é uma característica de toda a linguagem ser dialógica, no 

primeiro sentido de dialogismo de Bakhtin. O monologismo absoluto não pode existir (pois já não 

seria mais linguagem), mas sim a suavização das relações dialógicas (Tezza, 2003, p. 233). Elas são 

suavizadas da mesma forma como, “por convenção”, o heterodiscurso é igualmente suavizado no 

poema, como apontam Morson & Emerson, ainda que tanto o poeta quanto o leitor saibam que 

“habitam um mundo heteroglota”, porque essa “não é parte da ‘tarefa’ do poema” (Morson & 

Emerson, 2008, p. 337). Esse fenômeno é perfeitamente observável com os casos que Steiner elege 

para exemplificar a poesia moderna “difícil”, com Mallarmé e Celan (Steiner, 1975, pp. 187-90), de



modo que a “dificuldade” da poesia pode também ser compreendida como uma recusa ao diálogo, o 

“fechamento da porta”:

O poeta pode falar sozinho e não requer interação com outras consciências nem com outras 
linguagens para dizer o que quer dizer. Seleciona sua própria sociedade -  ele é sua própria 
sociedade -  e então “fecha a porta”, salvo talvez para outros poetas e outros poemas. Ao 
passo que o romancista tenta representar, ou mesmo exagerar, a heteroglossia, o poeta foge 
dela para escrever numa linguagem que é atemporal -  atemporal no sentido de que não 
chama a atenção para sua modelação histórica específica como o ponto de vista de um tipo 
de experiência meramente parcial. (...) Só a história anterior da própria poesia entra no 
projeto do poeta. Aqui, no entanto, faz-se possível uma rica intertextualidade, visto que o 
poeta fala a partir da própria linguagem, fala como se estivesse fora da própria tradição 
poética, tomada como um todo.
(Morson & Emerson, 2008, pp. 337-8)

O que os autores aqui afirmam se aplica tanto à poesia mais tradicional quanto à poesia 

moderna, mas com a diferença crucial de que mesmo essa relação com outros poemas se torna mais 

tensa (em mais de um sentido da palavra) na modernidade. Historicamente, o poeta tende a separar 

o seu discurso (e, logo, o discurso da poesia como um todo) do discurso cotidiano. Como diz Fiorin, 

“a poesia é um ‘gênero’ em que há uma fronteira nítida entre a voz do poeta e a voz dos outros. 

Todo o seu arsenal de formas convencionais (ritmo, rimas, versos, estrofes, etc.) é uma estratégia de 

isolamento da voz do poeta” (Fiorin, 2006, p. 84). Vale lembrar ainda que muitas dessas formas 

foram desenvolvidas num contexto musical, o que reforça a ideia de separação, uma vez que o canto 

é uma categoria de usos da voz muito distinta da fala. Essas formas não serão sempre as mesmas 

com a mudança de tempo e espaço, portanto -  logo, a repetição da poesia suméria, por exemplo, é 

uma estratégia diferente do paralelismo da poesia semítica antiga e da estrutura metrificada 

silabicamente da poesia grega, e todas essas estratégias diferem das empregadas pela poesia da era 

tipográfica.

Há um grau de bivocalidade, no entanto, no poema mais clássico, e uma mesma estrofe em 

Milton pode, por exemplo, fazer referência à lírica latina, à tragédia grega e à Bíblia274, mas as 

vozes de outros poetas não conseguem conviver de forma assim tão pacífica num mesmo poema do 

século XIX em diante. A preocupação com a originalidade de que tratamos no último capítulo é 

mais uma maneira de suavizar as relações dialógicas: se uma série de versos se adéqua a um lugar- 

comum clássico, há uma tensão maior aí com outros textos do que se eu digo uma série de palavras 

nunca ditas antes, como “açaí, guardiã, zum de besouro, um ímã”. Como a cadeia dialógica é

274 Por exemplo, nas estrofes finais de Sansão Agonista (w. 1745 e ss.), que representam um tipo de canção fúnebre 
pela morte de Sansão, Milton funde motes bíblicos (como o de Deus ocultando o semblante diante dos atos 
cometidos pelos humanos) com um de Eurípedes (as muitas formas sobre as quais os deuses se manifestam e 
frustram as previsões humanas), antes de encerrar a peça com um verso que explica uma versão da ideia aristotélica 
de catarse. Em outros momentos, como na descrição das armas do gigante Harafa (w. 1119-1122), ele mescla 
referências a Golias em 1 Samuel 17:5-7 com a descrição do escudo de Ajax na Ilíada e do de Tumo na Eneida.



quebrada, o poeta pode mais radicalmente reclamar a sua herança profética como receptor de 

eflúvios inspiradores de além da cadeia causal.

Mas essa é apenas uma forma de originalidade. O original também pode surgir de uma 

tensão com outros poetas que não se reduz à mera referência, e daí faz sentido que Bloom tenha 

desenvolvido sua teoria da angústia da influência para explorar os termos misteriosos através dos 

quais isso se dá. Como o próprio reconhece, um poeta anterior como Milton ou Ben Jonson ainda 

podia ver a influência como “saudável”, de modo que não haveria angústia na imitação, o ato de 

“escolher um homem excelente acima dos outros” e segui-lo até “a cópia ser confundida com o 

original”, como diz Jonson. Mas, para Bloom, eis que “the shadow fell, and with the post

Enlightenment passion for Genius and the Sublime, there came anxiety too, for art was beyond hard 

work” (Bloom, 1973, p. 27). O resultado será a subordinação do novo poeta àquele que o influencia, 

àquela uma Grande Voz que veio antes, a não ser que certas medidas sejam tomadas.

O primeiro passo no processo bloomiano de angústia da influência é o que ele chama de 

clinamen, “desvio”, em que o “efebo” se desvia, de forma sutil, daquele que o influencia -  e o 

exemplo bizarro de Bloom é a tríade Deus-Satã-Adão no Paraíso Perdido. Satã é um poeta forte, 

explorando as possibilidades da danação oferecidas pelo seu antecessor, Deus, em sua resistência a 

se curvar e aceitá-lo, o que se traduziria, em termos alegóricos, ao poeta aceitar a suficiência da 

literatura anterior, a imitação servil ou cessação da escrita. Satã se degenera, porém, a partir do

solilóquio do livro IV, quando proclama “Evil, be thou my good” e se toma mera paródia infantil da

divindade, pelo caminho da inversão. Nisso, ele abre caminho para Adão, o novo poeta forte, que no 

começo do poema ainda é um poeta fraco por “não ter encontrado sua própria voz” (ibid., p. 20). No 

vai-e-vem das etapas seguintes do processo -  chamadas apoteoticamente de tessera, kenosis, 

daemonização e askesis -  o novo poeta completa o seu antecessor, esvazia-se, “herda o seu dáimon” 

e termina puro e isolado, como um santo. Por fim, na etapa final, chamada de apófrades, “o retorno 

do(s) morto(s)”, algo acontece:

The later poet, in his own final phase, already burdened by an imaginative solitude that is 
almost a solipsism, holds his own poem so open again to the precursor’s work that at first 
we might believe the wheel has come full circle, and that we are back in the later poet’s 
flooded apprenticeship, before his strength began to assert itself in the revisionary ratios. 
But the poem is now held open to the precursor, where once it was open, and the uncanny 
effect is that the new poem’s achievement makes it seem to us, not as though the precursor 
were writing it, but as though the later poet himself had written the precursor’s 
characteristic work.
(ibid., pp. 15-16, grifos do autor)

Ou seja, o poeta anterior retoma, mas agora retorna domesticado, não mais uma ameaça ao

novo poeta. E tanto é domesticado que passa a parecer que foi o novo poeta que escreveu seus

poemas. O resultado, em todo caso, que é o monologismo, é o mesmo, Para usarmos uma referência



cinematográfica muitíssimo datada, a poesia é o Thunder Dome da linguagem: dois entram, um 

sai275. Não se pode falar de uma mescla de vozes ou convivência democrática, o novo poeta não 

absorve a voz de seu antecessor lado a lado com a sua própria, ele precisa dominá-la. Na medida em 

que o discurso autoritário, também monológico, não tolera a concorrência, as metáforas belicosas 

são adequadas.

E uma máquina teórica estranha a que se vê montada quando voltamos a Bloom mais uma 

vez, sobretudo num contexto bakhtiniano. Bloom, no entanto, apesar do que poderíamos criticar 

como suas falhas (ou talvez por causa delas) é o grande representante da forma mais prototípica do 

poeta, do outro lado do contínuo prosa-poesia. Sua visão da história da poesia dessa maneira 

monológica, autocontida e autorreferencial, é característica da extrema perspectiva poética. Mesmo 

a sua indulgência em mergulhar na terminologia mística não é mais estranha do que a absorção do 

misticismo swedenborguiano pelos poetas do XIX. Além do mais, ele está menos isolado em sua 

torre de marfim do que se pode pensar. Para o leitor comum (e, para ele, o crítico é apenas o leitor 

comum em sua forma mais plena), a influência é um fenômeno real: nós ouvimos ecos de poetas 

mortos em novos poetas e é difícil entender o porquê. Diz-se “isso parece Drummond”, “isso parece 

João Cabral”, mesmo quando o poema não é uma homenagem ou uma referência direta, como são 

as versões, por exemplo, da “Canção do Exílio”. Poetas jovens e inexperientes podem por vezes 

inclusive afirmar que não leem poesia para não serem influenciados, o que é uma forma ineficaz de 

negar a influência, porque, como vimos com Bakhtin, todo nosso discurso já é formado pelo 

discurso alheio. A terminologia de Bloom nunca se tornou e provavelmente nem se tomará popular 

-  “sabe como é, eu estou numa fase de daemonização agora”, eis uma frase que nunca foi dita por 

ninguém -, mas ele soube capturar uma preocupação que não é estranha ao senso comum. Que a 

sua teoria só se aplique a uma dúzia de nomes é sinal do seu recorte em trabalhar apenas com 

autores situados no extremo da poeticidade.

Desta forma, retomando a nossa análise histórica, podemos observar que, se a modernidade 

possibilitou o verdadeiro romance em termos bakhtinianos, que surgem a partir de 1800 (Morson & 

Emerson, 2008, p. 319), ela também levou a essa radicalização da poesia, cuja busca pela 

originalidade demonstra a postura monológica.

Uma metáfora a que Bakhtin recorre para distinguir poesia e prosa é a das concepções 

cosmológicas ptolomaica e galileana. Como se sabe, na visão ptolomaica, a Terra é o centro do 

universo, acima da qual as estrelas e os planetas desfilam ancorados nas esferas que formam a 

abóbada celeste. Em termos bakhtinianos, isso corresponde à perspectiva poética, em que um

275 Confesso que aqui estou pervertendo de leve o que diz Volóchinov, que os signos são a arena da luta de classes 
(Volochinov/Bakhtin, 1992, 46). É evidente não há espaço para o marxismo no caso de uma análise tão divorciada 
da realidade política quanto a poética de Bloom.



discurso é tido como toda a linguagem, logo como o centro do universo. Já a visão galileana tira a 

Terra do centro, logo, “como a Terra, a linguagem deixou de estar no centro e tornou-se um dentre 

vários planetas. Ela ‘sabe’ que essas linguagens diferentes entendem o mundo diferentemente e que 

cada qual deve competir com as demais” (Morson & Emerson, 2008, p. 328). Talvez não por acaso, 

a visão galileana esteja ligada prosaicamente à ciência -  afinal, é muito improvável que teríamos 

mandado homens à lua sem entendermos direito como funciona a gravitação - , e a  visão ptolomaica 

à astrologia e ao hermetismo.

Assim, de um lado do contínuo prosa-poesia na modernidade temos o poeta, ptolomaico, 

místico, monológico, que recebe sua inspiração de forças sobre-humanas, como se um raio caísse 

do céu, a visão de Ezequiel se revelasse diante do poeta ou seus olhos subitamente fossem abertos 

para o infinito. Como resultado, o poema também se torna mais impactante, concentrado, um 

“álcool forte”, como diz Veyne, refletindo esse gesto que retira o “eu” do poema da banalidade do 

cotidiano. E essa voz que fala, por conta de seus elos com o divino, é nada menos que monolítica, 

eterna, pura e atemporal, que transmite, ainda que de forma verbal, um conteúdo não-verbal. 

Citando Blanchot, em seu ensaio sobre Mallarmé, “La parole poétique n’est plus parole d’une 

personne : en elle, personne ne parle et ce qui parle n’est personne, mais il semble que la parole 

seule se parle” (Blanchot, 1955, p. 34). Mesmo que outros poetas tenham vindo antes dele, eles 

servem apenas como degraus para se chegar a uma voz absoluta -  afinal, se o poeta em estágio de 

apófrades parece ser quem escreveu os poemas de seu antecessor, que por sua vez também chegou a 

esse estágio, e assim por diante, logo toda a sua linhagem pode ser colapsada como uma única 

consciência que fala sozinha, autossuficiente em si mesma e por isso desdenhosa da mera 

comunicação. Ao mesmo tempo esse poeta é pessoal, borrando as separações entre a pessoa de 

carne e osso e sua persona literária -  daí que Bloom fale num dáimon que é “herdado” pela 

linhagem276. Por mais que Bloom abomine falar em influências históricas e materiais sobre a obra 

de um autor, isso não se dá tanto por uma questão de separação higiênica entre vida e obra, haja 

vista que o autor não tem pudores de inverter o vetor e falar poeticamente da “premonição” da 

morte de Shelley em sua própria poesia ou de como a frustração de Wilde como poeta transparece 

na figura de Lorde Henry Wotton. Daí que a visão da linguagem como imperfeita e impotente que

276 Soa muito estranho, de fato, falar da poesia como uma única voz que atravessa os tempos logo após apresentarmos 
a questão toda como sendo uma radicalização do individualismo. É paradoxal, como também é a ideia de que o 
poeta revele algum tipo de verdade através da máscara (persona) que finge. Aí podemos observar mais um paralelo 
místico: essa voz da autenticidade e vitalidade poética está acima do indivíduo, é aquilo a que cada um aspira, mas 
cria essas diferenças entre poetas não com base em algo do fundo do “coração” do poeta (que pode não ter uma 
vida sentimental particularmente rica, como vimos com Eliot), mas conforme ela interage consigo mesma, através 
desses poetas. Se o poético fosse uma voz fixa, um único registro poético, haveria uma tendência à uniformização, 
mas, estando o poético pós-romântico autêntico aliado à inovação e à originalidade, o raio não pode cair mais duas 
vezes no mesmo lugar, por assim dizer, o que produz essa variedade de vozes.



tem ocupado o nosso estudo desde o começo deve ser compreendida como uma -visão poética da 

linguagem. Porque toda a vida se vê banalizada e mecanizada pela modernidade, é assim que o 

poeta é levado a ver a própria linguagem, e o sopro de suas energias criativas canalizadas do próprio 

divino a partir do fundo do seu ser chega para infundir uma nova vitalidade e destruir tudo que está 

morto e petrificado. O estado de desencantamento do mundo, porém, e a incapacidade do poeta de 

ser incorporado pelos ciclos de produção capitalistas relegam-no à marginalidade -  uma 

marginalidade, no entanto, que o poeta ostenta com orgulho.

Do outro lado do contínuo está o romancista, que não foi apenas transformado pela 

modernidade como é o caso do poeta, mas é criado por ela, dependente das tecnologias linguísticas 

e materiais que possibilitam o romance, e por isso também plenamente adaptado a este mundo. Sua 

visão é galileana, irônica e desencantada, e não há espaço para o misticismo ou a crença numa 

inspiração vinda do além. Em vez de ter uma voz, o romancista não tem nenhuma, mas se apropria 

das muitas vozes que chegam ao seu ouvido, “ainda quentes” da rua e inseridas no fluxo da história, 

e as reproduz em sua obra em diálogo, na qual tudo cabe e convive e nada é puro. Cabe o trágico, 

cabe o cômico, cabe o lírico, cabe o melodramático, cabe o bíblico, cabe, mais que tudo, o banal. 

Porque ele não está preocupado com uma única voz, não há necessidade de ser original, pelo menos 

não no nível da linguagem (quando falamos em originalidade romanesca pensa-se nas ideias por 

trás do romance e não em romances que contêm enunciações nunca vistas antes). A filosofia 

prosaica da vida é, como comentou Tolstói, concentrada nas alterações minúsculas e constantes da 

consciência, em vez de grandes revelações e insights súbitos. No mais, há um deslocamento 

também na relação entre autor, obra e realidade quando saímos da poesia para a prosa, do 

ptolomaico para o galileano: o poeta mais arquetípico se situa no limiar entre a obra e a vida. Ele 

com frequência está, de fato, dizendo coisas sobre a vida, o mundo, a realidade, ainda que nem 

sempre de forma direta (quanto mais sofisticada a poesia, na verdade, mais indiretas tendem a ser 

essas afirmações). O romancista, por outro lado, é mais romanesco e galileano quanto mais avança 

nesse limiar para dentro da obra, em detrimento da relação com a vida -  afinal, para Bakhtin, 

“romances de ideias”, i.e. pseudo-romances, tendem ao monologismo. Um romance como Ulysses 

nos diz muito sobre a vida de seus personagens, consciências específicas envolvidas num momento 

histórico específico, mas muito pouco sobre o mundo de uma forma geral -  qualquer leitura 

monológica, que procure lições de vida, chegará a conclusões excêntricas... como a de que a 

melhor forma de salvar um casamento é praticando cuckolding, por exemplo, como se veria no 

soneto 248 de Glauco Mattoso, que diz que “casal é puta e corno, meu cumpade”. Essa indefinição, 

que resulta da relativização dos discursos, como diz Bakhtin, refletiria o estado inacabado da 

própria vida.



E assim que também emerge a partir daí, portanto, uma visão prosaica da linguagem, que é 

a que viemos tentando expor desde a última seção deste capítulo, formada por Bakhtin. Como 

vimos, essa perspectiva parece dar conta de tratar do funcionamento real da linguagem de maneira 

mais produtiva do que a visão poética, pelo menos enquanto partirmos do princípio de uma 

realidade desencantada. A grande diferença entre as duas perspectivas no tocante à relação com a 

linguagem pode ser constatada observando-se o ponto que cada uma delas utiliza como fulcro para 

compreender a linguagem. No caso da visão poética, esse fulcro é o elo entre a linguagem e as 

coisas; no da visão prosaica, entre a linguagem e o meio social que a utiliza. Porque a visão poética 

se preocupa com a relação entre as palavras e as coisas que elas designam e como isso se reflete nas 

relações entre as próprias palavras (como astre e desástre), não há espaço nela para a arbitrariedade 

do signo, que acaba abolida na poesia moderna e suavizada nas tentativas antigas de localizar em 

línguas como o hebraico a linguagem primordial da humanidade, degenerada nas incontáveis 

línguas de Babel. Porém, dado que a arbitrariedade do signo é um fato linguístico, o resultado na 

modernidade foi o sentimento desse desgaste e do abismo entre a linguagem e o mundo. A 

preocupação com o indivíduo e com a virgindade das palavras, que, como comenta Bakhtin, só seria 

possível para um Adão mítico (o indivíduo solitário), faz com que seja possível falarmos, portanto, 

numa visão adâmica da linguagem. Nada disso é relevante para o seu oposto, a visão prosaica, ou 

social, que compreende, como Austin, Bakhtin, Volóchinov, Wittgenstein, que a linguagem é um 

fenômeno localizado não num indivíduo mas no espaço entre ele e os outros, que de fato forma 

esses indivíduos através de uma interação que se dá entremeada pela linguagem. Logo, tentar 

compreendê-la pela sua relação com as coisas só poderia levar ao desespero ou ao misticismo.

Ambas as visões, para Bakhtin e bakhtinianos, são consequências das consciências 

ptolomaica e galileana e trazem outras consequências consigo, inclusive, na forma de pensar 

relações éticas. O monologismo da poesia pode de muitas formas ser compreendido como tirânico, 

ditatorial: o poeta dita coisas sobre o mundo -  a vida éx , o amor éy, a morte é z - e  deriva sua 

autoridade de nenhum lugar racional, mas de si próprio, de seu poder poético, carisma, mana, etc. 

Ele não tolera outras vozes e é um criador de mitos, o que é muito problemático num mundo 

moderno. Qualquer comparação com os métodos autocráticos do fascismo, tanto em seu sentido 

mais geral quanto em sua forma histórica, não é exagerada, e certos acontecimentos corroboram 

essa ideia. O caso de Stefan George, que vimos anteriormente, é talvez o mais trágico e exemplar: o 

poeta, levando adiante ideais mallarmaicos de poesia e linguagem, mas engajado politicamente, 

acabou alinhado ao nazismo e, quando percebeu o que havia acontecido, quando os nazistas 

encontraram nele uma voz, acabou fugindo, horrorizado. Fernando Pessoa, igualmente, passou por 

uma situação parecida, ainda que menos dramática, porque, independente de quais eram os



pensamentos políticos reais do poeta (tema ainda confuso hoje) e seus sentimentos quanto a Salazar, 

foi ganhador do Prêmio Antero de Quental em 1934, instituído por nada menos do que o 

Secretariado de Propaganda Nacional, com seu épico nacionalista Mensagem. Com Marinetti e Ezra 

Pound, no entanto, o problema da adesão ao fascismo foi bem menos ambígua.

A postura galileana, por sua vez, que, não por acaso se molda com a ascensão e evolução do 

romance em meio à transformação do mundo aristocrático da velha Europa no mundo moderno, 

parece mais adaptada para essa modernidade vislumbrada, liberal e (idealmente) democrática. Diz 

Galindo:

Na medida em que (ego, hic et nunc) considero como um desenvolvimento positivo a 
progressiva integração das vozes na representação romanesca, ou sua progressiva 
prosificação (como diria Cristóvão Tezza, em seu Entre aprosa e apoesia), sua progressiva 
dissolução de um centro de valores e a progressiva obliteração de qualquer axiologia única, 
posso falar de uma ética específica e unicamente romanesca que, sim, desenvolve-se: 
evolui. (...) O romancista pode vislumbrar uma ética no processo constituidor de seu 
discurso como tal, na possibilidade de progressivos fusão e convívio de vozes várias. 
(Galindo, 2005, p. 326)

E óbvio que isso não implica uma divisão simplória entre romancistas democráticos e poetas 

fascistas. Como viemos enfatizando desde as últimas centenas de páginas, os poetas tomaram como 

bandeira a resistênciajustamente às forças que, tal como eles as entendem, transformam homens e 

mulheres em Eichmanns. Ao mesmo tempo, prosadores como Céline, Hamsun ou Lovecraft nos 

servem de ótimos contraexemplos. A questão, é claro, é de limites: mesmo os poetas e pensadores 

mais antifascistas, ao se alinharem a uma visão adâmica da linguagem277, mantêm-se numa dialética 

cuja lógica, se levada a cabo, culmina naquilo que abominam (como Gessen ao exortar-nos a nos 

tomarmos “guardiões da linguagem”). A ética romanesca parece superior e desejável a Galindo, 

porque se abre de forma mais produtiva para outras vozes e pensamentos, inclusive para a 

possibilidade do autoquestionamento, abertura essa que pode ser levada a cabo sem transformar o 

autor numa voz que clama no deserto.

277 Na seção seguinte discutiremos a questão dos poemas tomados pela visão social, prosaica da linguagem, mas, para 
aproveitar o gancho agora, eu proporia a hipótese de que um dos motivos pelos quais a poesia de uma figura como 
Pound, por exemplo, ainda é influente e fascinante, apesar do fascismo literal do autor, ao contrário do que ocorre 
com Stefan Geoige, que, apesar de a grande voz de sua geração, estar relegado hoje à obscuridade, como comenta 
Perloff, é o fato de que a sua poesia era dotada de uma consciência prosaica, galileana, diferente de George que se 
situava num extremo poético.



6. A romancização da poesia e os limites da escrita

Agora podemos enfim explorar o fenômeno poético que, como apontamos na seção 3, exigia 

um outro arcabouço teórico além do que vínhamos usando. Afinal, nem as definições de Steiner, 

nem as de Bloom podem dar conta da poesia de Oswald de Andrade. Não há uma luta agônica 

contra as palavras, não há misticismo ou psicodrama. Com o romance, em termos bakhtinianos, 

apenas as obras que se situam no extremo romanesco do contínuo poesia-prosa podem ser de fato 

chamadas de romances. O mesmo não acontece com a poesia... e é bom que Bakhtin não tenha 

criado essa mesma restrição terminológica, senão estaríamos em maus lençóis. Poemas situados no 

meio de caminho são poemas ainda assim, porque tudo pode ser lido poeticamente. Afirmar que um 

poema é prosaico é uma forma típica de desqualificar um poema, tanto quanto dizer que “isso não é 

poesia”, o que é um erro interpretativo, por desvalorizar a prosa e entender poesia como algo 

inerentemente positivo. Mas, quando observamos o fenômeno do poema moderno a partir de uma 

abordagem que leva em consideração a postura do poeta diante da linguagem, então há uma 

mudança de sentido numa declaração como a de que “esse poema é prosaico”.

Diz Bakhtin, no ensaio “Epos e romance”, que em certos períodos em que a prosa literária se 

toma o gênero dominante (no período helenístico, na Idade Média tardia e Renascença e depois 

especialmente em meados do século XVIII), os outros gêneros tendem a sofrer um processo de 

“romancização” (Bakhtin, 1981, pp. 5-6), seja o caso do gênero teatral (e os exemplos dados são os 

de Ibsen, Hauptmann e todo o teatro naturalista), seja o épico (como Childe Harold e Don Juan, de 

Byron), seja a lírica (Heine). Por “romancização”, é claro, a esta altura já  fica bastante evidente que 

queremos dizer: tomar esses gêneros romanescos, i.e. dotados de um maior grau de 

heterodiscursividade e dialogismo. Como comenta Bakhtin, o romance tende a não se dar muito 

bem com outros gêneros literários, porque tem a paródia como um de seus elementos constituintes, 

a apropriação irônica do estilo discursivo desses outros gêneros. O resultado é que o espírito 

paródico acaba por contaminar toda a literatura: após a introdução dessa dimensão irônica, quem 

insiste com os velhos cânones acaba por soar estilizado e paródico também - e , o  que é pior, isso se 

dá “a contrapelo da intenção artística do autor”. Como comentam Morson & Emerson: “Superar a 

ingenuidade é parte da ‘tarefa’ genérica do romance. Os romances invadem um reino tranqüilo para 

disputar o território, violar o decoro genérico e subverter a harmonia poética. Se não o fazem, 

acabam por parecer irremediavelmente anacrônicos e não-sofisticados, ou mesmo por assemelhar-se 

a autoparódias involuntárias” (Morson & Emerson, 2008, pp. 320-1).

O exemplo de Lerner (2016) do poema de McGonagall é especialmente característico disso: 

o que faz de McGonagall um poeta incrivelmente ruim, além de seus dotes reduzidos para lidar com



ritmo (o que poderia fazer dele um mero poeta medíocre), é a sua insensibilidade para o fato de que 

seu poema soaparódico contra sua vontade. Pretendendo dar um tratamento sério e solene a uma 

grande tragédia, o efeito obtido foi o seu completo oposto: um riso que é amplificado quanto mais 

se intensifica essa dissonância entre suas aspirações e o poema em si. Que McGonagall seja incapaz 

de se adequar minimamente ao estilo ao qual pretende aderir só reforça isso, o que poderia ser um 

efeito deliberado, se ele fosse um poeta romancizado paródico compondo esse tipo de verso de 

propósito278, como vemos em poetastros clássicos da tradição literária279, mas não é o caso.

A partir desse processo, acontece então que os poetas mais sensíveis a esses efeitos se dão 

conta de que, como diz Ashbery, “não dá mais para dizer isso desse jeito”, pelo menos não a sério. 

Byron, em seu Don Juan, um dos casos mencionados por Bakhtin de prosificação da poesia, por 

exemplo, não resiste a satirizar seu contemporâneo Robert Southey. No entanto, ele vai além da 

paródia e chega no território da apropriação via citação direta. Assim lemos na estrofe 222 do 

primeiro canto:

“Go, little book, from this my solitude!
I cast thee on the waters — go thy ways!
And if, as I believe, thy vein be good,
The world will find thee after many days.”
When Southey’s read, and Wordsworthunderstood,
I can’t help putting in my claim to praise —
The four first rhymes are Southey’s every line:
For God’s sake, reader! take them not for mine.
(Byron, 1859, p. 49)

A estrofe inteira é carregada de ironia: primeiro, porque os quatro primeiros versos foram 

retirados ipsis litteris de um poema curto chamado “L’envoy”, citado quase inteiro (o poema todo 

tem apenas dois versos a mais), o que Byron revela só depois: “The four first rhymes are Southey’s 

every line: / For God’s sake, reader! take them not for mine”, como quem diz “Deus me livre 

acharem que essa breguice é obra minha” (o desprezo de Byron por Southey é bem conhecido). No 

intervalo entre a citação e a revelação, porém, inflando o movimento de crescendo cômico da 

estrofe, vemos a menção aos nomes de Southey e Wordsworth (a quem Byron já se referira, em 

cartas, pela alcunha carinhosa de “Turdsworth”), também como quem diz “se essa gente é lida, 

então eu também posso ser”.

278 Por ironia, é provável que se esse fosse o caso, esses versos também perderiam a graça.
279 Podemos pensar, por exemplo, em figuras como Eumolpo, no Satíricon, literalmente apedrejado pelos ouvintes por 

sua recitação, ou o conto de Sir Thopas, nos Contos da Cantuária, interrompido com o comentário de que “Thy 
drasty rymyng is nat worth a toord”, ou ainda a peça Poetaster, de Jonson, que popularizou o termo em inglês, uma 
sátira de seus rivais do período. Dentre romances do século XX, destacamos ainda os de Burgess sobre o Sr. 
Enderby, um poeta que compõe sua poesia sentado no vaso sanitário, e O Trapo, de Tezza, sobre a morte precoce de 
um péssimo poeta marginal.



Em termos bakhtinianos, a estrofe de Byron é um ótimo exemplo de bivocalização da 

palavra. Os versos de Southey em si, ainda que univocais em sua maioria, porque seu discurso parte 

dirigido do autor rumo ao objeto, de forma imediata, revela também alguma bivocalidade ao 

empregar um lugar-comum clássico280, o que constitui uma estilização. O tipo de bivocalidade 

byroniana é mais complexa, no entanto, porque envolve a citação de um discurso alheio utilizado 

com ironia (Morson & Emerson, 2008, pp. 165-8). Podemos falar em paródia, mas um tipo mais 

sutil de paródia, porque não há sequer necessidade da caricatura, de amplificar os traços sendo 

ridicularizados, sua mera citaçãojábasta para evocar o sentimento de anacronismo e autoparódia.

Tristan Corbière, outro nome importante dessa poesia romancizada, a quem Wilson trata 

famosamente pelo termo de linha “coloquial-irônica” (conversational-ironic) do simbolismo 

(Wilson, 1996, p. 96), nos apresenta um exemplo bastante curioso dessas tensões da bivocalidade 

num poema como “Bonne fortune et fortune”:

M oi,je fais mon trottoir, quand la nature est belle,
Pour la passante qui, d’un petit air vainqueur,
Voudra bien crocheter, du bout de son ombrelle,
Un clin de ma prunelle ou la peau de mon cœur...

E tje me crois content — pas trop ! — mais il faut vivre :
Pour promener un peu sa faim, le gueux s’enivre...

Unbeau jour — quel métier ! — je faisais, comme ça,
Ma croisière. — Métier !... — Enfin, Elle passa 
— Elle qui? — La Passante ! Elle, avec son ombrelle !
Vrai valet de bourreau, je la  frôlai... — mais Elle

Me regarda tout bas, souriant en dessous,
E t... me tendit sa main, e t...

m’a donné deux sous.
(Corbière, 1996, p. 62)

Nesse soneto, a mera menção (dupla!) ao nome da Passante serve para estabelecer esse elo 

com o poema de Baudelaire, de que já tratamos anteriormente, e que é reforçado pelas semelhanças 

de contexto: em ambos os casos temos um poeta maldito em meio à rua que tem esse encontro 

frustrado e emocionalmente fulminante com uma estranha que emerge do caos da vida urbana. 

Baudelaire, no entanto, explora o tema num discurso imediatizado, enquanto Corbière se vale da 

ironia. Há uma piada com a passante (“ela quem?”), sua emergência é menos súbita (inclusive, ela 

parece ser esperada) e o poeta, ao contrário do que se vê em Baudelaire, toma uma atitude, que 

resulta no desfecho tragicômico do poema: a Passante o toma por um mendigo e lhe dá dinheiro. E 

importante frisar, no entanto, que, diferente do caso de Byron, a ironia de Corbière aqui é mais fina:

280 A prática de escrever um poema de abertura se dirigindo ao próprio livro remete, por exemplo, ao carmen 1 de 
Catulo, no qual o poeta fala com o livro, tratado em termos semelhantes, lepidum novum libellum, “novo livrinho 
gracioso”.



ele não está ridicularizando um poeta por quem tem desprezo, nem apenas invertendo valores, mas 

fazendo piada com um poeta que o influenciou e, nesse caso, incorporando de maneira plena o 

éthos poético expresso em poemas em prosa como “A Perda da Auréola”, o que resulta, 

ironicamente, num poema mais baudelairiano em seu projeto do que o original, que ainda se 

permitia, em sua conclusão, um arroubo de sentimentalismo romântico. Acredito que esse exemplo, 

como ocorre com o caso da polêmica velada, seja ilustrativo do que se chama, na terminologia 

bakhtiniana, de palavra bivocalizada ativa (Morson & Emerson, 2008, pp. 170-2).

Enfim, esses exemplos devem ter deixado claro o processo através do qual os poemas se 

romancizam. O uso enviesado, “galileano”, dos estilos, que é típico dessa forma camaleônica que é 

o romance, chama atenção para o seu estatuto heterodiscursivo (i.e. trata-se de apenas um entre 

muitos discursos possíveis), o que exige uma reação dos próprios gêneros que se valem desses 

estilos. O resultado é que, segundo Bakhtin, esses gêneros se tornam então dialogizados, “mais 

livres e flexíveis”, na medida em que “camadas romanescas de linguagem literária”, bem como 

“heterodiscursos extraliterários”281 acabam incorporados. Eles são permeados, como se pode ver, de 

“riso, ironia, humor, elementos de autoparódia” e, o mais importante para o autor, também de “uma 

indeterminação, uma certa abertura semântica, um contato vivo com a realidade contemporânea 

inacabada e ainda em evolução” (Bakhtin, 1981 p. 7).

Essa possibilidade, com a qual viemos flertando, de uma aplicação do pensamento de 

Bakhtin, por mais voltado que seja ao romance, para a leitura de poesia, é posta de fato em prática 

na análise que Fiorin (2006) faz de um poema de Manuel Bandeira. No famoso “Poema tirado de 

uma notícia de jornal”, que teve sua publicação original no volume Libertinagem (1930) e cujo 

título não foi apenas graça do autor, tendo sido realmente baseado numa notícia dejornal (a saber, o 

Beira-Mar, edição natalina de 1925), observamos a morte de um carregador da feira livre, morador 

do morro da Babilônia, chamado João Gostoso, que se atirou bêbado à Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Como se trata de um poema breve, Fiorin pode se dedicar a esmiuçá-lo verso a verso. Da abertura 

do poema, um verso longo que caracteriza João Gostoso, diz Fiorin:

O nome do personagem é bastante comum, indicando tratar-se de um homem qualquer do 
povo, um joão-ninguém. Seu sobrenome tem uma conotação sexual, o que aponta para o 
universo da malandragem carioca. Seu trabalho diz respeito à utilização da força física. 
Além disso, como é um subemprego, ajuda a reforçar a idéia de que se trata de um 
qualquer. O local de moradia é uma favela e seu barracão não tem nem mesmo número, e 
que mostra alguém totalmente à margem da assistência do poder público, da organização 
administrativa. A favela chama-se Babilônia, o que evoca o substantivo comum 
“babilônia”, que sugere o caos, a confusão, a indeterminação. A caracterização da 
personagem mostra um ser indiferenciado da massa humilde que povoa as grandes cidades

281 Vide, por exemplo, a estrofe em Don Juan (Canto X, estrofe 42) que consiste numa prescrição farmacêutica 
metrificada e rimada: “But here is one prescription out of many: / ‘Sodae sulphat. 3vj. 3fs. Mannae optim. / Aq. 
fervent, f. 3ifs. 3ij. tinct. Sennae / Haustus’ (And here the surgeon came and cupp’d him)”, etc.



brasileiras, um ser anônimo. No plano da expressão, essa caracterização é feita por meio de 
um único verso: enorme, que não cabe numa linha e, por isso, difuso, indiferenciado como 
“João Gostoso”. Os indicadores de espaço aparecem como um todo indistinto (não há nome 
de rua, nem número de casa).
(Fiorin, 2006, pp. 84-5)

E evidente que, para a interpretação do poema, a existência real de um homem chamado 

João Gostoso, morador do morro da Babilônia, é irrelevante. Esses elementos se encontram já 

prontos no mundo, e o poeta, percebendo a sua poeticidade em potencial, decide transformar essa 

notícia em específico em poema, em vez de qualquer outra que tivesse visto no jornal, assim como 

Fish com os nomes no quadro-negro (de resto, cabe ao poeta ressaltar ou suavizar esses elementos 

conforme se encaixam ou não em sua visão para o poema). De certa forma, o poético se torna uma 

questão de curadoria.

Para Fiorin, a indeterminação de João Gostoso (dotado de um nome comum, trabalhador 

braçal, morador de uma favela, habitante de uma casa sem número) é um ponto crucial para a 

estrutura do poema. A partir de um primeiro verso, que é longo, indefinido e indistinto, somos

levados a um segundo verso que dá início à narrativa e no qual o espaço é melhor delimitado (o bar

Vinte de Novembro). Diz Fiorin que, nesse movimento, “João Gostoso sai do espaço indiferenciado 

e entra num espaço diferenciado: espaço de prazer, homólogo a seu sobrenome” (op. cit.). Os três 

versos seguintes, por sua vez (“bebeu / cantou / dançou”), mudam o ritmo do poema, sendo versos 

curtos (dissilábicos) de acentuação oxítona, cuja orientação vertical se contrapõe à horizontalidade 

dos outros versos do poema. Esse ritmo rápido é “próprio para indicar o instante de gozo e 

felicidade de João”, sua ordem alfabética (b, c, d) reitera a “intensificação progressiva” desse 

conteúdo, e o aspecto visual reflete a transição do alto para baixo, a descida do morro para a lagoa.

Por fim, o último verso, cuja referência à Lagoa Rodrigo de Freitas, um “lugar de riqueza, 

em que as pessoas são distintas umas das outras”, conclui o poema com uma transição do 

indiferenciado para o diferenciado. Mas, para João Gostoso, essa passagem tragicamente não é 

possível em vida:

João Gostoso desce do meio indiferenciado e entra no meio social diferenciado. Ao mesmo 
tempo, dissolve-se no líquido da lagoa e, portanto, na natureza. A horizontalidade do verso 
sugere isso. Depois da indiferenciação social do início, temos, na morte, o instante de 
consagração de João Gostoso, que foi parar nas páginas dojomal. Para osjoões-ninguém, a 
vida, do ponto de vista social, está relacionada ao anonimato, à indiferenciação, enquanto a 
morte está ligada à consagração. Do ponto de vista natural, no entanto, a vida é a distinção 
e a morte, a dissolução na natureza.

O poema, na expressão e no conteúdo, mostra essa contradição inerente à vida de 
tantos brasileiros: só se diferenciam na dissolução, na indiferenciação da morte. O poeta, 
com um texto construído como uma narração em 3a pessoa, põe a nu essa tragédia 
brasileira.
(ibid., p. 86)



E assim que o poema, portanto, forma um todo bem amarrado. Há um propósito, uma crítica 

social calcada na percepção de que indivíduos anônimos e indistintos só têm sua diferenciação na 

morte -  tanto no sentido de que sua transição para o espaço dos indivíduos diferenciados se dá a 

esse preço, quanto no de que eles só chegam às notícias quando morrem assim. Todos os elementos 

do poema, por sua vez, desde a sua escolha vocabular até a disposição visual dos versos, obedecem 

a esse princípio organizador. O poema recompensa essa leitura detida que, como faz o autor do 

Bereshit Rabbah, não só encontra sentido nos mínimos detalhes como esse sentido serve ao 

propósito maior282. E, porque o poema moderno tende a permitir mais de uma leitura, como vimos 

com Blake, uma outra leitura possível, de viés menos social, encontraria ainda um tipo de 

celebração dionísica da vida na morte de João Gostoso, menos um motivo para lamento e mais um 

gesto extático de autodestruição e sacrifício como em Axèl ou A Sagração da Primavera -  afinal, 

ele morreu tendo cantado e dançado283. Essa leitura também é sustentada pelo texto e serve de 

princípio organizador. E mesmo essas duas leituras não são de todo incompatíveis e podem ser 

observadas em sobreposição: ao mesmo tempo um ato de autodestruição dionisíaca e um problema 

social.

Mas nem toda leitura cabe, pelo menos não mais. Como vimos, a análise psicológica do 

autor, que enxerga o poema apenas como uma expressão da sua psiquê e por isso um objeto de 

estudo que pode ajudar a entender como o indivíduo funciona e vice-versa (lembremos da miopia 

de Francisca Júlia...), parece ter ficado no século XIX. A análise psicológica ou psicanalítica do 

personagem -  como na dúvida que perturba os leitores-médios de Dom Casmurro, se Capitu traiu 

ou não Bentinho -  igualmente parece não ter lugar aqui, pelo menos porque o personagem não é 

detalhado o suficiente. E tampouco podemos aplicar uma leitura bloomiana que enxergue o “Poema 

tirado de uma notícia de jornal” como a reescritura de um poema de outro poeta anterior, num 

momento de clínamen, daemonização ou o que quer que fosse284.

282 É evidente que esse grau de atenção ao detalhe é possível também no romance, mas um romance poético que tenha 
um propósito organizador e no qual esses elementos que reforçam o seu propósito sejam constantemente martelados 
na cabeça do leitor há de se tomar cansativo muito rapidamente.

283 Ainda uma outra leitura, de viés moralmente conservador, poderia ser feita, enxergando em sua morte, que parece 
ser sem sentido, uma crítica ao estilo de vida dos pobres e sua “dissolução moral” autodestrutiva, da qual apenas a 
religião pode salvar, um lugar-comum que é típico do discurso neopentecostal. O poema em si não desautoriza essa 
leitura a princípio, mas é evidente que ela não se sustenta dentro do corpus maior da obra do poeta, no qual consta 
um número considerável de poemas celebrando o erotismo e a vida sensual, uma celebração aguçada pela sensação 
constante de morte iminente, que é biográfica mas também poeticamente explorada. Nesse sentido, como vimos, a 
leitura de poesia tende a enxergar um propósito maior que estrutura o poema, não apenas no poema individual, mas 
na obra.

284 Mesmo que considerássemos, por exemplo, os poetas simbolistas como referência para Cinza das Horas, em que 
essa influência aparece com maior força, seria muito difícil enxergar qualquer coisa do tipo na poesia de 
Libertinagem. A romancização, como desejamos demonstrar, explode a angústia da influência numa variedade de 
heterodiscursos possíveis, em vez de uma única voz.



Para Fiorin, trata-se de um poema que passou por um processo de prosificação, o que fica 

evidente pela sua heterodiscursividade, na medida em que nele se confrontam dois estratos da 

linguagem, a poesia, elevada e transcendente, e a linguagem cotidiana do jornalismo, num embate 

em que não há um centro a que se reduzem os discursos (op. cit.). E, ainda assim, é um poema, que 

lemos segundo as estratégias de leitura que delimitamos na seção anterior.

Quando consideramos a possibilidade de se escrever poesia moderna a partir dessa 

perspectiva prosaica sobre a linguagem, de repente eis que encontramos dissolvido o nosso 

problema descrito anteriormente, de que o modelo com o qual vínhamos trabalhando de perspectiva 

sobre a linguagem e suas possibilidades poéticas não dá conta de uma vasta quantidade de poesia 

moderna. Como vimos, o tipo da poesia descrita até o começo deste capítulo parte de uma 

perspectiva poética, “adâmica”, da linguagem, que preza pela sua “virgindade” e sustenta o discurso 

de que é possível desgastá-la, mas poemas que partem de uma perspectiva prosaica, “social”, são 

possíveis, sem que percam seu estatuto como poemas.

Muito do trabalho de uma autora como a crítica Marjorie Perloff, desde a década de 1990, 

tem girado em torno desse tipo de poesia mais prosaica, como se observa em seus A Escada de 

Wittgenstein e O Gênio Não Original. E neste último volume que ela elabora o conceito e explora a 

obra de poetas que produzem um tipo de poesia que não se encaixa no que Ron Silliman descreve 

como poesia “expressiva”, a poesia baseada na experiência pessoal, como tem sido o modelo 

descrito até o momento. O que esses poetas fazem é uma outra coisa, já  não necessitando utilizar 

suas “próprias” palavras. O ponto de partida de Perloff (2013) é, como não poderia deixar de ser, o 

experimento de Eliot com o “roubo” de versos alheios em The Waste Land, ao qual, como Perloff 

nota, Eliot não retornaria em sua obra posterior (Perloff, 2013, p. 26), mas ela também passa por 

Pound, pelo projeto assombroso do Livro das Passagens, de Benjamin, pela poesia concreta, pela 

ópera Shadowtime, de Charles Bernstein, por The Midnight, de Susan Howe, pela “poética 

exofônica” de Yoko Tawada e Caroline Bergvall, até a poesia do conceitualismo puro de Traffic, de 

Kenneth Goldsmith.

Já A Escada de 'Wittgenstein é um trabalho anterior, publicado originalmente em 1996, e não 

necessariamente relacionado à poética da não-originalidade -  sua premissa é a de que certos poetas 

trabalham com uma estética linguística de estranheza do que é ordinário que foi descrita pela obra 

de Wittgenstein. O caso arquetípico aqui é a obra de Gertrude Stein, mas Perloff também tece 

comentários pertinentes sobre o romance 'Watt, de Samuel Beckett, e a obra de Thomas Bernhard e 

Ingeborg Bachmann. Um dos parágrafos do seu capítulo final, em que ela também faz uma 

aproximação com a obra de Bakhtin, nos aponta para a discussão dos problemas que viemos 

explorando neste capítulo:



A conseqüente criação de uma “linguagem poética” especial faz a poesia lírica tender para 
uma forma “autoral”, “isolando-a da influência dos dialetos sociais extraliterários” (Dl 
287). Poderíamos observar que é esse isolamento, essa monoglossia que parece ter feito 
escritores como Ingeborg Bachmann e Thomas Bemhard ou, também, Samuel Beckett 
terem se afastado da “poesia” para o mundo da ficção em prosa e do teatro. E é verdade 
que, mesmo atualmente, a poesia tradicional muitas vezes parece estar presa num círculo 
opressivo de presença do self o “grito do coração” que tem como objetivo transmitir algum 
tipo de essência pessoal singular.

Mas recentemente, especialmente nos EUA, a “linguagem do pregador” [priestly 
language] (Dl 287) -  como Bakhtin, com certo desprezo, rotulou a linguagem da poesia 
lírica -  começou a abrir espaço para uma poética que, de fato, concilia os dialetos sociais 
extraliterários que Bakhtin julgava serem província exclusiva da ficção em prosa, uma 
poética, aliás, que transformou a linguagem “usual” em seu locus de atenção. À medida que 
o “grande divisor de águas” (termo de Andreas Hyussen) entre alta e baixa cultura abria 
caminho a todos os tipos de cruzamento, a noção de uma linguagem “separada” para a 
poesia se tomava cada vez mais suspeita. E aqui Wittgenstein, involuntariamente, 
desempenhou um papel muito importante.
(Perloff, 2008, pp. 225-6, tradução de E. R. Leite e A. F. Bemardini, grifos da autora)

Eis, portanto, mais uma frente na qual observamos a aplicabilidade de Bakhtin para a poesia, 

sobretudo um novo tipo de poesia que vem sendo feito ao longo dos séculos XX e XXI. De novo, a 

análise de Fiorin sobre Bandeira se faz pertinente nesse contexto, e mais uma vez ressaltamos que 

não há nada que se pareça com uma priestly language em Oswald, muito mais próximo da poesia 

comentada por Perloff do que a comentada por Steiner. Apesar de não mencionar Bakhtin em O 

Gênio Não Original, a sombra do pensador russo paira o tempo inteiro sobre o conceito da poesia 

“não original”, tal como explorado nos seus exemplos, o caso mais extremo sendo Traffic, de 

Kenneth Goldsmith um livro formado inteiramente de transcrições de boletins de trânsito, que 

Perloff analisa a fundo. O fato de Perloff dedicar um livro inteiro para a prática da apropriação 

poética sugere uma estranheza da prática -  uma estranheza que se traduz no olhar de confusão de 

calouros de Letras quando descobrem que Eliot escreveu um poema quase inteiro com versos 

alheios. Pensando em termos mais simbólicos, poderíamos dizer que a apropriação “pertence” à 

prosa: se o poeta reclama para si uma ascendência no canto e na música, como descendente de uma 

linhagem imemorial que remonta às tradições orais, e o prosador é que tem uma existência histórica 

fomentada pelas tecnologias da escrita, faz sentido que a apropriação seja uma técnica da prosa: 

afinal sequer é possível citar textos numa cultura ágrafa. E um dos melhores exemplos do uso 

irônico da citação, que demonstra o que Bakhtin quis dizer com a tendência do romance a revelar 

estilos e parodiá-los, é o Satíricon, que se apropria dos versos da Eneida que descrevem a sombra 

de Dido no mundo dos mortos para falar de uma cena de impotência sexual.

A apropriação em si, no entanto, não é necessariamente uma novidade na poesia também: 

podemos pensar em casos como a Mater-Virgo, de Joannes Burmeister (1576-1638), uma 

cristianização do Anfitrião de Plauto que adota o texto original com pequenas mudanças, muitas 

vezes confiando na mera mudança de contexto do latim clássico para o latim eclesiástico para trazer



à tona a mudança de sentido; o centão, um gênero bem conhecido da Antiguidade tardia, que se 

valia de versos alheios para constituir um novo poema, com frequência empregado para compor 

poesia sacra, mas também erótica, como é o caso do “Centão nupcial”, de Ausônio, que tira seus 

versos de Virgílio; para não falarmos nada da prática do contaminatio da Nova Comédia latina. O 

que talvez seja o ponto de Perloff em destacar o que há de contemporâneo nessa prática, porém, é o 

fato de que, em todos esses casos, estamos trabalhando com a apropriação da poesia pela poesia -  e, 

como vimos, há alguma tendência já na poesia clássica a uma tensão entre o poeta novo e seus 

mestres que leva a uma bivocalização -, enquanto em Eliot, Pound, Benjamin, Bernstein, os 

concretos, Howe, Bergvall e Goldsmith acontece que o que foi incorporado foi justamente o 

discurso não poético. Cantigas e discurso dialetal, documentos, publicidade -  que esse material 

desprezado pelas correntes mais típicas da poesia moderna, encabeçadas por figuras como 

Mallarmé, exceto ocasionalmente, como com o “Poema tirado de uma notícia de jornal”, venha 

sendo explorado de forma mais consistente é o que é a novidade. Mesmo os comentários de 

Benjamin sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica ganham um novo significado 

quando observamos o seu Livro das Passagens nesse contexto, como uma obra da leitura por 

distração, não contemplativa, para ser vista lado a lado com outras obras desse tipo.

No entanto, apesar de termos situado a romancização do poema como um espectro, no qual 

uma obra pode estar mais próxima da poeticidade ou da prosaicidade arquetípicas, a sua localização 

nesse espectro não é homogênea. Mesmo que fosse possível quantificar o grau de romancização, 

dois poetas semelhantemente prosaicos ainda assim produzem uma poesia distinta. A poesia de Eliot 

em sua fase The Waste Land é prosaica pelo uso da apropriação, tanto quanto Pound, seu mentor, 

nos Cantos, mas a obra de ambos é muito distinta uma da outra (ainda que igualmente difíceis), e, 

pensando num paralelo nacional, apesar de que talvez uma comparação com Sousândrade fosse 

possível (pensemos nos Cantos e “O Inferno de Wall Street” no Guesa), seria difícil compará-la 

com o que se vê em Oswald de Andrade. Por esse motivo, acredito que a divisão em algumas 

categorias possa ajudar a decompor a prosificação. Essa divisão não se pretende definitiva (o que 

pode ser definitivo numa área como essas?) e talvez possa ser criticada como excessivamente 

estruturalista, mas acredito que seja um bom ponto de partida para pensarmos as variedades do 

prosaico dentro do poético.

Essas quatro categorias são: ineditismo, hermetismo, monolinguismo e pessoalidade.

Por ineditismo entendemos aquilo que Perloff define como as expectativas da poesia dita 

original: “palavras, expressões, imagens e locuções irônicas que nunca ouvimos antes”. O termo 

“ineditismo”, porém, é melhor do que “originalidade” nesse contexto, porque a “originalidade” é 

mais ampla: Eliot quando conclui The 'Waste Land com o verso “Shantih shantih shantih” estava,



sem dúvida, sendo original, pelo menos no contexto da poesia ocidental, mas em 1922 isso era 

longe de ser uma frase que nunca foi dita antes. Os casos que vimos na seção 6 do capítulo anterior, 

como “inviolável noiva da quietude”, são exemplares do ineditismo e acredito que o conceito não 

precise de mais comentários. O seu oposto é a alusividade, a tendência a aludir e citar outros 

discursos prévios, discursosjá ouvidos uma ou inúmeras vezes -  e o  fato de que Bakhtin é um dos 

principais autores a tratar do problema da reiteratividade do discurso, como vimos, faz com que seu 

pensamento seja crucial para chegarmos a esse conceito.

O “L’envoy”, de Southey, se revela um pouco prosaico (o prosaísmo típico da poesia 

anterior à sua intensificação extrema), porque alude ao lugar-comum do “vai, meu livrinho” que 

remete até a Catulo, pelo menos. Ele não cita ou traduz Catulo, mas se vale de um gesto que é 

tradicional (talvez pudéssemos tratar disso em termos de um “ato de fala”, ainda que seja um poema 

escrito), retrabalhado em suas próprias palavras, mas ainda assim reconhecível ao leitor treinado e 

evidenciável pela comparação. Isso é menos prosaico do que o que faz Byron, que se apropria das 

palavras de Southey, encaixadas em seu Don Juan, para ridicularizá-lo. Não há ineditismo aqui, 

porque as palavras de Southey já foram ditas antes e agora são reiteradas. Como lembra Bakhtin, 

porém, a reiteração dificilmente tem o mesmo significado que a enunciação original, e isso fica 

óbvio quando chegamos aos versos em que Byron parte para a zombaria direta.

Byron, por sua vez, é menos prosaico do que o Eliot de The Waste Land. Por exemplo, no 

verso 176, em “The Fire Sermon”, quando lemos “Sweet Thames, run softly, till I end my song”, 

nada, exceto talvez algum senso de anacronismo, nos diz com clareza que esse verso não é de Eliot, 

mas de Edmund Spenser, que diz a mesma coisa (com uma mudança de atualização ortográfica e de 

pontuação) nos refrões do seu “Prothalamion” : “Sweete Themmes! runne softly, till I end my 

Song”. A citação de Southey em Don Juan ainda é separada higienicamente por aspas e pela 

denúncia de que aquele verso pertence a outra pessoa, mas Spenser em Eliot (que também adquire 

tons irônicos, porque o Tâmisa que Eliot canta em sua visão infernal de Londres é tudo menos doce) 

aparece sem qualquer marcação que revele essa apropriação das palavras de outrem. E assim ocorre 

ao longo de todo o poema. Porém, tanto aqui quanto em experimentos conceituais como “Via”, de 

Bergvall, que é feito inteiro a partir das traduções em inglês do primeiro terceto da Comédia, ainda 

estamos no domínio da citação de poemas por poemas: Eliot é tanto mais prosaico quando cita 

canções populares como “That Shakespearian Rag” (composto por Gene Buck e Herman Ruby com 

música de autoria de David Stamper) nos versos 128-30 ou a canção infantil “London Bridge is 

Falling Down” no verso 426.

Fazendo um salto para a poesia contemporânea, um exemplo ainda mais explícito seria o 

caso dos poemas de Angélica Freitas, como os “três poemas com o auxílio do google”, em Um



útero é do tamanho de um punho (um título, inclusive, também ele alusivo, retirado de um manual 

médico). Neles, três frases fragmentadas, com sujeito e verbo, mas sem objeto, “a mulher vai”, “a 

mulher pensa” e “a mulher quer”, lhes servem de mote, e os poemas são criados a partir das opções 

oferecidas pelo Google para completar essas frases. Nesse caso, as frases estão estatisticamente tão 

distantes do ineditismo quanto possível: elas são tão comuns, na verdade, que um algoritmo as pode 

selecionar como representativas e prováveis complementos para esses sujeitos e verbos. Daí que 

Freitas faz aqui poesia com aquilo que, como vimos, é o mais abominável ao poético tradicional, 

que são os clichês: “a mulher vai sentir prazer”, “a mulher vai ficar louca por você”, “a mulher vai 

no fim sair com outro”, “a mulher pensa mais em sexo”, “a mulher pensa em engravidar”, “a mulher 

pensa primeiro nos outros”, “a mulher quer ser amada”, “a mulher quer um cara rico”, “a mulher 

quer casar” . E assim por diante.

Porém (mais um “porém”), ainda assim esses poemas lidam com o clichê e o lugar-comum 

com algum distanciamento, porque demarcam sua apropriação de algum modo (pelo título, no caso, 

que explicita a técnica da googlagem, como as aspas em Byron). O poema de uma outra poeta 

contemporânea, Maíra Mendes Galvão, publicado numa pequena plaquete chamada nove poemas 

de mau gosto (2018), intitulado “maior/IMPUTAVEL/todos os dentes” corre um risco maior. Cito 

seus primeiros versos abaixo:

sou inteiro tatuado 
aprecio mulher de bom humor 
não bebo, mesmo assim posso ser legal 
procuro pessoas que queiram algum tipo 
de comprometimento independente do 
nível hierárquico do relacionamento 
basta viver da melhor maneira possível 
casado sim
me defino como um homem prático e objetivo 
me ajude a sair daqui
um homem não perde sua essência, pois se isso 
hipoteticamente acontecesse, ele se transformaria 
em qualquer outra coisa, menos ele mesmo 
simplicidade é uma questão de inteligência 
ainda não nos conhecemos e você pode mudar tudo 
não vou dizer o que quero ou o que espero 
se nos encontramos por aí, sejamos recíprocos 
surpreenda-me
basta viver da melhor maneira possível 
( . . . )
(Galvão, 2018, p. 8, grifos da autora)

O que são esses versos? A princípio somos levados a compreendê-los como uma 

autodescrição de um personagem masculino, mas, quanto mais seguimos adiante, mais somos 

atingidos ao mesmo tempo por uma falta de coesão, pois cada vez mais se nota que não é o mesmo 

falante por trás dos enunciados (o “não bebo”, por exemplo, é depois contradito por “bebo apenas



um vinho doce de vez em / quando, vem ser minha companhia”) e por uma coerência extrema, que 

aponta para a semelhança, a mesmice, dessas vozes. Qualquer um que tenha tido contato com sites 

ou aplicativos de relacionamento, no entanto, vai perceber em algum ponto que é dessa exata 

matéria-prima, prosaica, banal e cotidiana285 que Galvão extraiu seu poema (do Tinder, mais 

especificamente). O poema, assim, replica a experiência, sem dúvida comum, de transitar por esses 

sites e aplicativos, passando por perfil atrás de perfil, até que todos, em sua mediocridade, 

machismo e dificuldade de expressar-se sem ser por meio de clichês ou declarações bizarras, 

comecem a se tornar uma massa amorfa e indistinta. Como com Southey em Byron, não há a 

necessidade de caricaturar esse discurso, e sua mera apresentação (intensificada pela abundância de 

exemplos) já basta para gerar um efeito cômico, em que a crítica da autora (a autora-criadora, em 

termos bakhtinianos, mas que certamente coincide com a autora-mulher), como no caso de Freitas, 

fica implícita sem a necessidade de glosá-la. Mas não é só isso (em todo caso, costuma ser uma 

leitura bastante pobre a de reduzir um poema ideologicamente a “ele critica x”), porque essa crítica 

é induzida por uma experiência mista, a princípio de confusão, mas depois monotonia e absurdo, e o 

fato de que ela não revela desde o começo seu método, confiando na experiência dos leitores e 

sobretudo leitoras, faz do seu poema um texto arriscado. Como acontece com o romance, não 

podemos citar esse poema de forma imediata e fora de contexto -  “um homem não perde sua 

essência, pois se isso hipoteticamente acontecesse, ele se transformaria em qualquer outra coisa, 

menos ele mesmo”, Maíra Galvão -  mais do que podemos citar Lolita e atribuir a citação à voz de 

Nabokov.

A nossa segunda categoria demos o nome de hermetismo, compreendendo num nível micro 

a dificuldade de que fala Steiner, considerada por ele típica da poesia moderna. Com muita 

frequência um verso inédito é hermético, como “açaí, guardiã, zum de besouro, um ímã”, pelo 

menos em virtude do fato estatístico de que, de todas as incontáveis combinações possíveis de 

palavras, não só há um conjunto muito limitado delas que segue as normas gramaticais da língua, 

como há um conjunto mais limitado ainda que faz sentido, pelo menos imediatamente, haja vista 

que ele pode ser ampliado pelo contexto286. Existe a possibilidade de versos inéditos e 

compreensíveis, com frequência imageticamente surpreendentes, como “a fama é uma abelha”, de 

Dickinson, bem como a de versos alusivos e herméticos, como uma leitura de The Waste Land faz

285 Eu poderia igualmente ter utilizado uma obra como Traffic, de Kenneth Goldsmith, como faz Perloff, para ilustrar 
esse caso do uso poético de um material apropriado de outros gêneros, mas há polêmicas ainda quanto à poeticidade 
desse volume e da poesia conceituai como um todo, o que complica a questão. Um poema como o de Galvão é mais 
inequívoco nesse sentido.

286 Podemos pensar no caso do concurso literário de Stanford, em 1985, cujo desafio era fornecer um contexto (em 100 
palavras ou 14 versos) para a famosa frase de Chomsky, exemplar como o caso de uma sentença gramaticalmente 
correta, mas desprovida de sentido, “colorless green ideas sleep furiously”.



questão de deixar evidente, mas tanto mais prosaico é o poeta conforme os seus versos demonstram 

alusividade e clareza. O poema de Galvão é exemplar ainda dessa prosaicidade, ainda que, dentro 

de sua própria produção mais geral, sua posição nesse eixo hermetismo-clareza tenda a oscilar 

bastante.

Como lembra Steiner, porém, mesmo um poema em que as palavras se encontram “nuas em 

sua simplicidade” pode ser difícil, como com frequência é o caso de Celan e, como vimos, até 

mesmo Blake também. Cada verso individual de “The sick rose” é uma enunciação possível e clara 

da língua inglesa, mas o poema em si é obscuro o suficiente para precisar de um esforço ativo por 

parte da imaginação do leitor para ligar os pontos -  o que nem sempre se dá de formas 

concordantes. Porque a dificuldade de um verso ou poema é um pouco mais complicada de se 

determinar de forma inequívoca (lembremos dos resenhistas de Shelley que lhe foram 

contemporâneos, em contraste com a declaração de Steiner de que não havia qualquer dificuldade 

na poesia anterior a 1880), não convém esboçarmos com maiores detalhes uma gradação como 

fizemos com o eixo ineditismo-alusividade, para além de uma regra geral: quanto mais uma 

sentença se desvia da normatividade do uso cotidiano -  quanto mais estranhas forem suas palavras 

e/ou o uso que é feito delas, suas imagens, sua sintaxe -  e quanto maiores forem os saltos lógicos 

necessários para que ela faça sentido, mais hermética ela tende a ser287. Nisso, o inimigo dos 

simbolistas, o jornal, que ajudou a “padronizar a língua”, como diz Bosch (2015, p. 55), é uma 

excelente referência do que é o uso cotidiano.

A terceira categoria é o monolinguismo, um tema de que também já tratamos. Na medida 

em que um poeta se esforça para encontrar uma voz distintiva, sobretudo se entrar no ágon da 

angústia da influência bloomiana, sua poesia é monolíngue. O oposto romanesco é, é claro, o 

heterodiscurso. Poemas explicitamente heterodiscursivos incluem, mais uma vez, o Don Juan, que 

chega a incluir até mesmo uma receita farmacêutica entre seus versos; A Balada do 'Velho 

Marinheiro, em que o poético convive com o discurso oralizado e vulgar do epônimo velho 

marinheiro; O Guesa, em que estilos românticos convivem com o discurso comercial do mercado 

de ações norte-americano; a poesia de Augusto dos Anjos, que mescla um vocabulário simbolista 

com o discurso médico; The Waste Land, no qual convivem as citações de poetas de diferentes 

épocas junto com canções populares; Os Cantos, com sua mistura de idiomas, dialetos e idioletos 

que atravessam um imenso espaço temporal e geográfico; a poesia de Oswald de Andrade, que se 

vale da apropriação e do uso do discurso “das ruas”; a poesia de Bandeira, como vimos, e assim por 

diante. Uma obra que é digna de menção ainda é o volume Cunt Norton (2013), de Dodie Bellamy.

287 Poderíamos trabalhar com o conceito formalista de “estranheza” aqui, mas a estranheza não necessariamente 
distingue entre o ineditismo e o hermetismo.



Os títulos de seus 33 poemas operam todos pela mesma fórmula, que é a palavra cunt seguida do 

nome de um poeta canônico de língua inglesa dentre os incluídos na famosa Norton Anthology o f 

Poetry: “Cunt Chaucer”, “Cunt Shakespeare”, “Cunt Shelley”, e assim por diante, e cada poema 

oferece a mistura, profundamente heterodiscursiva, de trechos da obra do poeta em questão com 

literatura pornográfica.

Essa categoria é distinta das anteriores (motivo pelo qual não pode ser colapsada em 

nenhuma delas), porque é possível um poema ser prosaico num sentido, ao se valer da citação, mas 

ainda mais próximo do polo do poético nesse espectro por ser monolíngue, no caso de as citações 

serem suficientemente próximas em estilo, ou ele ainda pode ser claro e monolíngue, o que é a ideia 

mais geral do senso comum do que constitui a poesia prosaica, como nos slams, que ainda é 

tipicamente poética, mas comunicável. Alusivo e hermético, mas heterodiscursivo, The Waste Land 

desafia a leitura justamente porque utiliza técnicas romanescas (alegadamente roubadas de Joyce) 

com fins ultrapoéticos, produzindo uma poesia tão difícil e enigmática quanto qualquer um dos 

exemplos dados por Steiner. Já em “Um útero é do tamanho de um punho”, de Freitas, poema que 

dá título ao livro, há a presença da alusividade e do heterodiscurso288, (que inclui o discurso médico, 

o discurso midiático e até mesmo a fala infantil) mas seus versos são mais claros, ainda que a 

unidade do poema por vezes seja enigmática. Curiosamente, um livro como Traffic, de Goldsmith, 

no geral uma obra bastante prosaica, aqui se situa no extremo mais poético, porque tende ao 

monolinguismo ainda -  só ocorre que o seu discurso dominante não é o tipicamente poético, mas o 

dos locutores de rádio que informam os boletins de trânsito.

Por fim, a quarta e última categoria, especialmente complicada porque é, em parte, 

extraiiterária, é a pessoalidade. Escapar da pessoalidade é difícil -  impossível, há quem diga -, haja 

vista que os muitos elementos que agem sobre nós para formar as nossas personalidades (as 

influências biológicas e sociais, as ocorrências de nossa vida, as produções culturais a que temos 

acesso) fazem com que haja um elo íntimo entre eles e as nossas próprias produções. A poesia de 

Keats seria muito diferente, por exemplo, se ele nunca tivesse lido A anatomia da Melancolia (um 

fator cultural e social) ou frequentado a Faculdade de Medicina, e não podemos imaginar o que ele 

teria escrito se tivesse sobrevivido à tuberculose (um fator biológico). Mesmo esta tese, que não é 

uma obra literária, não seria o que é se eu não tivesse sido submetido a certas ocorrências na vida, 

incluindo minhas leituras, meu contato com o meu orientador e mesmo as obsessões pessoais não 

necessariamente literárias, como a questão do misticismo, e seja lá o que tenham sido os eventos em 

minha vida que levaram ao seu desenvolvimento. Mas, quando menciono aqui a pessoalidade nesse

288 Em outra ocasião (Scandolara, 2016, p. 24) eu também já  comparei “Um útero..” a The Waste Land e acredito que a 
comparação ainda se mantenha de pé.



contexto poético, tenho em mente uma situação mais específica, como a de Shelley e seu poema 

“To — Ao lermos o poema pela primeira vez, sem sabermos de seu contexto, é perceptível que se 

trata de um poema amoroso, mas os detalhes em torno da situação e a relação complicada entre o 

autor-homem Shelley e Jane Williams, a quem o poema é dedicado, nos levam a lê-lo de uma forma 

um pouco diferente, suscitando comparações como com a tradição do amor cortês. O mesmo vale 

para outros poemas, como “With a guitar, to Jane”, que foi literalmente apresentado junto com um 

violão, dado de presente a ela, e “The serpent is shut out from paradise”, dedicado a Edward 

Williams, em que Shelley lamenta a situação de seu amor frustrado. O caso de Trakl, de que 

também tratamos no capítulo anterior, seção 6, é ainda mais relevante, porque o conhecimento do 

dado biográfico soma ao impacto do poema, bem como com Akhmátova ou Celan, como vimos na 

seção 3 deste capítulo. E creio que não precisamos glosar como o pessoalismo se aplica à situação 

da poesia confessional. Porque tanto da poesia moderna de caráter adâmico está ligada à 

experiência do poeta, que “quebra” a linguagem, há uma relação entre a sua biografia e sua obra 

que complica a separação higiênica da teoria entre autor-homem e autor-criador ou autor empírico e 

autor implícito ou eu-lírico.

A impessoalidade, por outro lado, ainda que existam romans à clef e obras autobiográficas, 

parece um conceito mais romanesco, na medida em que ele aparece mais facilmente no romance do 

que na poesia moderna289 -  daí que Bakhtin tenha elaborado já em seus primeiros escritos seus 

conceitos para tratar da distância entre o autor de carne e osso e os seus narradores. Já tratamos com 

maior detalhe disso anteriormente. Bandeira é impessoal quando escreve seu “Poema tirado de uma 

notícia de jornal”: tirando o fato de que ele se inspirou num jornal real que chegou às suas mãos 

contendo essa história, não há nenhum elemento de sua vida ali. O mesmo não se aplica para 

“Pneumotórax”, por exemplo, que, ainda que não seja necessariamente a transcrição de uma 

conversa real com seu médico, alude à condição de saúde do poeta, ou “Consoada”, que se toma 

mais revelador quando sabemos que o poeta esperou a vida inteira por uma morte precoce, resultado 

de sua doença, que acabou sendo muito menos precoce do que esperava, aos 82 anos.

Com essas quatro categorias em mente, as comparações entre poetas podem ser iluminadas 

de forma a revelar certas nuances que a mera descrição de “poeta prosaico” ou “poeta galileano” 

não dá conta de revelar. Um poeta mais prototípico como cummings tende a apresentar um alto grau 

de ineditismo em seus poemas, tende a ser razoavelmente hermético, como vimos, dotado de um 

monolinguismo que faz com que sua poesia seja fácil de reconhecer (até mesmo pelo uso das 

maiúsculas), e cuja poesia tende ao pessoal, como fica evidente em seus poemas amorosos e

289 Pensemos ainda no fenômeno comum na prosa literária que é o de mulheres, como George Eliot, publicarem seus 
romances sob pseudônimos masculinos, com base na expectativa de que não seriam levadas a sério se o público 
soubesse que são mulheres.



eróticos. Mallarmé igualmente segue por esse caminho, apesar de, em sua poesia mais madura, 

aspirar cada vez mais à impessoalidade, enquanto Whitman, por mais pessoal, inédito e por vezes 

hermético que seja, nos oferece um estilo híbrido entre o poético e o jornalístico, como aponta 

Wilson, certamente resultado de sua criação em meio às prensas do jornal de Samuel Clements -  o 

que aponta para um maior grau de heterodiscursividade. A poesia geralmente descrita como 

“prosaica”, típica dos slams e da poesia pop funciona de forma parecida ao padrão poético -  

visando algum grau de ineditismo, bem como o monolinguismo e a pessoalidade -, mas 

substituindo o hermetismo pela clareza. Ela seria mais verdadeiramente prosaica se abraçasse a 

heterodiscursividade e a impessoalidade, mas isso, mais do que o hermetismo da poesia difícil, 

poderia comprometer o seu estatuto como uma poética popular e performática, porque, como vimos, 

é esse jogo da autenticidade da pessoa (e não da persona) do poeta no palco que é valorizado pelo 

slam.

Já o Eliot de The Waste Land, por outro lado, é alusivo, com sua bem conhecida riqueza de 

citações, hermético, heterodiscursivo e impessoal, mas, como observa Perloff, ele não fez de sua 

poética apropriativa uma prática a ser mantida ao longo de toda a sua trajetória. Assim, ele logo 

troca a alusividade pelo ineditismo, cada vez mais passa a desenvolver uma voz própria monolíngue 

nos poemas posteriores, com elementos pessoais -  como a referência a East Coker nos Quatro 

Quartetos, uma comunidade relevante a Eliot por sua conexão com suas raízes. Angélica Freitas, 

entre suas apropriações e paródias, é alusiva, mas clara, heterodiscursiva, como vimos, mas pessoal, 

na medida em que um fato de sua biografia -  a saber, sua homossexualidade -  é um fator 

determinante na leitura de seus poemas, inclusive em sua dimensão política. E evidente que não 

quero dizer com isso que a homossexualidade seja marcada como um elemento pessoal enquanto a 

heterossexualidade dos outros poetas citados poderia ser o não marcado, o “neutro”, o “normal”, 

logo impessoal. Mas, porque a homossexualidade tem aqui um peso político, sobretudo num 

contexto como o de hoje, em que os direitos conquistados com dificuldade se veem constantemente 

ameaçados, a visibilidade desse elemento da vida pessoal se toma um fator importante. Indo além, 

num meio dominado por homens, o fato de ela ser mulher e publicar um livro chamado Um útero é 

do tamanho de um punho é por si um fator de destaque, e certamente um livro desses não poderia 

ser publicado com o mesmo efeito por um homem (teríamos o efeito farsesco que descrevemos na 

seção 3 se ele fosse publicado sob uma alcunha feminina e depois revelado como de autoria 

masculina).

Para encerrarmos nossos exemplos aqui, Oswald de Andrade, por fim, é alusivo, mas claro, 

heterodiscursivo e impessoal, o que o situa no extremo da poesia prosaica.



No mais, é relevante que os mecanismos observados na leitura poética moderna em geral, 

descritos anteriormente e considerados como a forma através da qual o poeta afirma e perpetua os 

valores da autenticidade, também estão em ação na leitura do poema romancizado. A relação com 

os elementos da vida sob o capitalismo que destroem a autenticidade individual, como a 

publicidade, é observável num poema como “beba coca-cola”, de Décio Pignatari, que deriva sua 

eficácia de sua apropriação do famoso slogan e dos procedimentos operados sobre ele, resultando 

num tipo de antipublicidade cuja razão de ser não é uma vendeta pessoal contra essa marca 

específica de refrigerantes, mas um comentário sobre essa relação entre capitalismo e autenticidade.

A ironia, a citação, a convivência de mais de uma voz, tudo isso não apaga a falta de espaço 

para qualquer arbitrariedade, inclusive a do signo, bem como o princípio da existência de uma 

consciência organizadora que se manifesta nos menores detalhes, mesmo quando o poema é retirado 

de um outro lugar. O jornal, por exemplo, é um meio que, como vimos, oferece uma rejeição 

extrema à leitura poética, porque não há sentido por trás de sua disposição das notícias para além do 

sentido encontrado pela razão instrumental, mas nos momentos em que é nele que o poeta encontra 

sua matéria-prima esse princípio poético é restaurado, e somos levados a encontrar sentido em fatos 

como o nome de João Gostoso e o local onde ele mora290, como notamos com a leitura de Bandeira 

feita por Fiorin. Também com a contraposição do tamanho dos versos somos levados a pressupor 

algum motivo artístico para isso que não um “ele é doido e quebra os versos aleatoriamente”291. Eis 

aí a presença do elemento criativo por parte do leitor, que se traduz na multiplicidade de 

interpretações do poema. Mesmo no caso de uma obra como Traffic -  que parece tão ultrajante, 

ilegível, mera provocação -, uma leitora como Perloff “encontra” (produz) sentido a partir das 

manipulações sutis que Goldsmith opera sobre o textojornalístico. Um dos achados de Perloff é o 

fato de que, ao selecionar o que entrou no livro, Goldsmith deixou de fora as referências que 

especificavam as datas específicas. Sabemos que se trata da véspera de um “fim de semana de 

feriado” e no entanto...:

Mas que feriado é esse? Apesar de toda a aparente precisão e veracidade do livro de 
Goldsmith, não dá para dizer. Não há referências a gelo ou neve, por isso não parece ser o 
de Natal ou Ano Novo ou até mesmo do Dia do Presidente; ninguém fala nada de peru, o 
que faz descartar o Dia de Ação de Graças (...) De fato, não sabemos nem se o feriado é 
legalmente na sexta ou na segunda, e, portanto, se o ciclo de 24 horas transcrito em Traffic 
é o de uma meia-noite de quinta até meia-noite de sexta ou mais fim de tarde no fim de

290 É evidente, porém, que num romance esses detalhes também seriam importantes, sobretudo para a caracterização do 
personagem. O que separa o poema do romance é que isso não é uma característica estruturante no romance, porque 
o poema tende a nos dizer algo sobre o mundo, o que o romance, em seu extremo bakhtiniano, não o faz, por 
relativizar todos os discursos como um dos muitos discursos possíveis.

291 Uma crítica comum feita pelo público em geral a alguns poetas contemporâneos é a de que a quebra de versos com 
frequência parece aleatória, como se esses poetas escrevessem textos simples em prosa que eles depois dividem 
para fazer “soar poético”. Nesses casos, é evidente como a percepção de uma falta de organização é compreendida 
com uma valoração negativa, como um defeito, uma incompetência por parte do poeta.



semana. Depois, também, lá pelo fim da narrativa, o trânsito já  melhorou o suficiente para 
sugerir que podemos ter chegado ao fim do feriado: se a lei do estacionamento do lado 
alternativo da rua estará em vigor “amanhã”, então o dia de amanhã deverá ser um dia de 
semana. Mas, como poderia ser o caso -  como saímos do começo ao fim de um fim de 
semana de feriado em 24 horas, não importando quando é o feriado legalmente?

Em outras palavras, há algo de surreal sobre essa sequência aparentemente 
ordinária de relatórios de trânsito.
(Perloff, 2013, pp. 251-2)

Ao remover as referências que explicitam o feriado em questão, Goldsmith ressalta esse 

elemento surreal, como se o trânsito fosse, ao mesmo tempo, eterno (que é o que resta quando o 

tempo histórico é removido) e efêmero (o feriado termina tão brevemente que é como se nunca 

tivesse nem começado). E ressaltar o que há de estranho (“surreal”) no contemporâneo, naquilo com 

que convivemos e nunca reparamos, é justamente o que há de mais lugar-comum dentre as tarefas 

reconhecidas da poesia (vide o texto de Rubem Alves no capítulo 1). Isso, por fim, se traduz numa 

conclusão: diferente de como acontece num filme como Weekend à francesa, de Godard, que é o 

contraexemplo de Perloff, no qual o trânsito é representado de forma sanguinária e caricatural,

como o reflexo de uma sociedade capitalista e consumista doente, Traffic apresenta uma versão

mais próxima do que seria a banalidade da realidade cotidiana:

Ao submeter seus relatórios escolhidos da Jam Cam às unidades aristotélicas de tempo, 
espaço e ação, Goldsmith produziu uma representação vívida da vida contemporânea com 
todos os seus rituais, seu tédio, nervosismo, frustração, medo, apatia -  e também com o seu 
prazer. O livro de Goldsmith não culpa ninguém, não encontra uma causa primeira, nem 
atribui uma venalidade a qualquer um, tampouco presume que o trânsito atraia o que há de 
pior em nós. Em vez disso, o trânsito é o que ele é -  bagunçado, insuportável, enfurecedor, 
debilitante, mas também desafiador, revigorante e imprevisível.
(ibid., pp. 256-7, grifos da autora)

O que seria talvez um lado negativo para a poesia prosaica, no entanto, em seu extremo, 

enquanto compreendida como poesia, é que uma leitora como Perloff, que defende a poesia 

conceituai e encontra sentido em seus textos, não é bem a regra. Ainda que o método poético de 

leitura seja aplicável, essa poesia parece instigar menos os leitores para que eles procurem 

aplicarem-na a obras como Traffic -  de fato, poetas como Goldsmith desencorajam os leitores ao 

afirmarem que sua obra não é para ser lida, que dirá lida de forma demorada e contemplativa. 

Robert Archambeau, num ensaio sobre o tema para a Poetry Foundation, descreve a poesia 

conceituai, especialmente o conceitualismo puro de uma figura como Goldsmith, como charmless 

and interesting (Archambeau, 2013) -  charm sendo a tradução inglesa para o conceito de Reiz da 

teoria estética de Kant, que costuma ser traduzido em português como “atrativo” ou “estímulo”, em 

referência ao apelo pré-consciente que agrada aos sentidos. O conceitualismo é charmless, porque o 

leitor não é “fisgado” pelas palavras (como ocorre quando ele é exposto a uma poética mais ligada 

ao ineditismo ou ao hermetismo originais, que produzem frases nunca vistas antes), sua leitura da



obra só pode se dar a contrapelo do tédio massacrante que é ler o que Goldsmith descreve como “a 

linguagem como lixo, a linguagem como detrito. A linguagem não-nutritiva, a linguagem sem 

sentido, a linguagem mal amada” (Goldsmith apud Archambeau, 2013). Ela é uma literatura sobre a 

qual, diz Goldsmith, devemos pensar, mas não necessariamente ler.

O que é impressionante nisso, no entanto, é que, nesse gesto, somos levados a negar o 

próprio conceito de poesia. Pois, se definimos o poético em seu estado moderno como, antes de 

tudo, um modo de ler -  o que me parece razoável -, e, por consequência, o poema como aquilo que 

chega ao leitor apresentado como um texto a ser lido idealmente nessa chave, recusar essa leitura 

produz algo que não vai mais ser poesia... e, nisso, ficamos divididos entre o que os próprios poetas 

como Goldsmith afirmam (“pense sobre, mas não leia”) e o que diz uma crítica como Perloff (“leia, 

porque há coisas interessantes que você descobre à moda da leitura tradicional de poesia”). De 

minha parte, eu acredito que a questão fica em aberto: a afirmação de Goldsmith não pode ser 

levada a sério -  parece o tipo de provocação que produz um distanciamento irônico e uma afetação 

blasé que não necessariamente são produtivos -  e a  leitura à moda de Perloff é possível, mas o texto 

não nos convida a isso. Há uma resistência, e muito esforço parece necessário para pouco resultado. 

Nesse sentido, nota-se que há um afastamento não só da poesia, como da prosa literária também, 

rumo a alguma outra coisa, que não se situa no eixo do poético-prosaico e talvez nem mesmo no 

espaço da literatura escrita. Somos levados a voltar a Benjamin (1985, p. 193) e sua separação 

entre a fruição artística por contemplação versus distração. Benjamin já falava da poesia dadaísta 

como uma poesia da distração, mas mesmo nesse caso estamos diante de uma obra com mais 

atrativos do que o conceitualismo puro, e a absorção pela distração, no limite, comojá comentamos, 

parece impossível com a mídia escrita -  é necessário um esforço ativo para se continuar lendo, 

afinal. Quando passamos essa poética para o som -  também a contrapelo do que diz Goldsmith, que 

afirma estar se voltando contra a “poesia destinada aos ouvidos” -  através de audiobooks e 

recitações, por exemplo, então o conceitualismo passa a fazer sentido de uma outra forma, 

condizente com a teoria estética de Benjamin, também ele próprio, segundo Perloff, um autor proto- 

conceitual, ao ter idealizado o Livro das Passagens. A “leitura” de Traffic por áudio enquanto 

inserido no meio de um engarrafamento há de ressaltar certos aspectos da obra que apontam para 

tudo o que diz Perloff sobre a experiência do trânsito (o trânsito como uma experiência surreal, 

desafiadora, revigorante, etc.) de uma forma mais clara do que pela leitura contemplativa. E o 

mesmo vale para uma obra como Fidget, em que Goldsmith registrou todos os movimentos de seu 

corpo por vinte e quatro horas: ao ouvirmos o texto, em estado de distração, somos também levados 

a perceber os movimentos de nosso próprio corpo que passariam desapercebidos, de tal forma que



talvez não acontecesse com a leitura concentrada, em que o principal objeto de atenção, mais do que 

o nosso corpo, é o texto.

Mais do que tudo, porém, talvez o que representa o grande problema do conceitualismo puro 

hoje -  um problema mais sério do que “esses textos são chatos demais para serem lidos” -  é a 

questão social. Por mais interessante que seja a reflexão sobre essas possibilidades e os limites da 

vanguarda, há certas linhas que, uma vez ultrapassadas, causam profundo desconforto, porque 

existe uma consciência por parte da comunidade interpretativa do poeta enquanto um indivíduo 

histórico e pertencente a um grupo social específico -  e, no caso do conceitualismo, um grupo 

majoritariamente branco. Daí a polêmica causada quando, por exemplo, em março de 2015, 

Kenneth Goldsmith fez uma leitura pública de um poema intitulado “The Body of Michael Brown”, 

constituído inteiramente a partir do texto da autópsia de Michael Brown, o jovem negro que foi 

brutalmente assassinado por um policial branco em Ferguson, Missouri, em agosto de 2014. Um 

dilema ético acaba sendo proposto, portanto, porque, se essa poesia do extremo prosaico se baseia 

na apropriação, é tênue a linha que distingue nesse gesto o ato de dar voz ao outro do ato de 

colonizá-lo, de enxergar algo de valor nesse outro e tomá-lo292.

Ao mesmo tempo, temos ainda, dentro do gênero conceituai, obras como Zong! (2008), de 

Marlene NourbeSe Philip. Em novembro de 1781 um navio negreiro holandês chamado Zong 

assassinou os 150 africanos a bordo que haviam sido capturados para serem vendidos como 

escravos, atirando-os ao mar, a fim de receber o dinheiro do seguro293, o que ficou registrado num 

documento jurídico que é o que serve de base para o livro de NourbeSe, que “escreve através” desse 

documento. O resultado são poemas em que a linguagem jurídica emerge de outra forma, não mais 

com seu papel perfunctório e teor tedioso que é típico da burocracia e do juridiquês bartlebyano ou 

eichmanniano, mas isolada e potencializada pelo elo que essas palavras têm com uma atrocidade 

real. Diz o poema de número 12, por exemplo:

it
is said
has been decided 
wasjustified 
appeared impossible 
is not necessary 
is another ground 
need not be proved

292 Um problema semelhante se apresenta no mundo da música, especialmente da música eletrônica a partir dos anos 
1990, na medida em que DJs e grupos musicais brancos passaram a incorporar samples de músicas de artistas 
negros, obtendo sucesso, financeiro inclusive, às suas custas, como aponta Hesmondhalgh (2006).

293 Há alguns detalhes a mais ainda, que deixam a história ainda mais sinistra: o processo se deu porque os donos do 
navio puseram a culpa pela matança na falta de água potável para a tripulação, que se esgotou quando a viagem 
acabou demorando o dobro do tempo previsto. Os seguradores se recusaram a pagar o seguro, mas -  e nisso 
repousa o absurdo dessa farsa jurídica -  a Justiça determinou que a matança dos escravos era lícita e que o seguro 
deveria ser pago.



it
was a throwing overboard 
it

is a particular circumstance 
need not be proved 
is another ground 
is not necessary 
appeared impossible 
wasjustified 
has been decided 
is said

it
was 

(Philip, 2008)

Aqui observamos como palavras banais do discurso jurídico, equivalentes à fórmula “o 

referido é verdade e dou fé” dos nossos cartórios, assumem um teor bíblico, conforme o “(it) has 

been decided / (it) is said” se torna quase o autoritativo “it is written” das discussões religiosas, e a 

verborragia das estrofes longas, que soam como uma voz que tenta defender o indefensável, é 

contraposta aos concisos “it was a throwing overboard” e “it was”, que ganham todo o peso da 

descrição do horror do que é relatado. Zong! aponta assim para as possibilidades mais 

imediatamente poéticas e engajadas do conceitualismo, e a dimensão pessoal dessa poesia -  

desprovida de subjetividade explícita, mas presente no elemento biográfico, haja vista que 

NourbeSe é negra e nasceu em Trinidad e Tobago -  se revela no que poderia ser descrito como uma 

“autoridade moral” que as comunidades interpretativas conferem à autora para explorar esse 

material sem transformar esse gesto num ato de cinismo ou exploração.

Por fim, nosso último exemplo -  relevante porque é a exceção que confirma a regra, o caso 

que quebra o modelo, mas não o inutiliza, justamente porque é tão aberrante -  é o  Finnegans Wake. 

Para Steiner, Ulysses ainda era uma obra nos moldes clássicos, tanto quanto o que se observa em 

Milton e Goethe, sua radicalidade localizada nos extremos aos quais Joyce leva as técnicas 

flaubertianas, mas ainda essencialmente um romance compreensível. E com o 'Wake que “se abre a 

fissura” (Steiner, 1975, p. 190).

Como classificar um livro como o 'Wake? Sua posição dentro da obra maior de Joyce parece 

situá-lo como um romance. Ao observarmos, no tocante a técnica e enredo, a prosa joyciana, 

incluindo Dublinenses (1914), O retrato do artista quando jovem  (1916) e Ulysses (1922), o Wake 

parece encaixar-se nesse panorama talvez até mesmo como um passo lógico. De Dublinenses ao 

Retrato passamos do realismo à exploração mais profunda das possibilidades psicológicas do 

narrador, que, por sua vez é levada aos limites no Ulysses, enquanto esse universo irlandês 

esboçado vai ganhando cada vez mais detalhes. Mesmo a premissa do Wake tem uma relação de



continuidade com o Ulysses, proposto como um “livro da noite” (um book o f the dark, como é o 

título da obra de John Bishop) em oposição ao “livro do dia” que foi o Ulysses, que se encerra, 

inclusive, com a dissolução da consciência e da lógica racional, consciente, do adormecer. Essa 

relação com o restante da bibliografia romanesca de Joyce é mais profunda do que o que podemos 

observar com sua obra mais propriamente poética, na qual observamos uma tendência mais 

conservadora, com a adoção de formas tradicionais e um estilo lírico ainda muito próximo do 

romântico294: “The sly reeds whisper to the night / A name -  her name / And all my soul is a delight, 

/ A swoon of shame”, diz ele, por exemplo, num poema intitulado “Alone”.

No entanto, há outras coisas em jogo aqui. A não ser que compremos a hipótese de John 

Gordon, o 'Wake não é um romance tradicional, e é bem conhecido o modo como ele destrói mesmo 

as noções mais estáveis da teoria literária de narrador e personagens. Sua técnica linguística, como 

comentei anteriormente num artigo sobre o tema (Scandolara, 2012), aponta para uma proximidade 

com a poesia que inclusive se traduziu num legado literário de influência para poetas, como os 

irmãos Campos, que frequentemente o citam ao lado de Pound, cummings e Mallarmé. Mesmo a 

mais breve exposição ao texto wakiano -  a qualquer trecho do texto wakiano -  nos leva a entender 

o que diz Steiner sobre a dificuldade da poesia moderna. A técnica, chamada por vezes de trocadilho 

ou palavra-valise, que é entendida como uma forma mais radical do trocadilho por criar novas 

palavras, permite uma concentração de sentido que leva à sua explosão, conforme as múltiplas 

possibilidades de cada palavra se combinam, produzindo uma multiplicidade tanto maior quanto 

mais ampla for a nossa perspectiva, saindo da unidade da palavra para o período, o parágrafo, a 

página, o capítulo, o livro.

Essa explosão de sentidosjá foi bem comentada por Eco (1976), que a entende poeticamente 

como uma intensificação de um procedimento que é já  familiar à poesia. Eco trabalha comparando a 

Comédia ao Wake, e os exemplos que eu mesmo citei foram o de um soneto de Shakespeare e a 

frase do 'Wake, twolips have pressed togatherthem (Joyce, 2012, p. 15). Nesse período as 

associações tradicionais entre flores e o amor são exprimidas de uma forma que violenta a 

linguagem tradicional ao criar palavras como twolips, na qual observamos tanto “dois lábios” 

quanto “tulipas”, que são reunidos (pressed together) e colhidas (gather). E, mais, como comenta 

Galindo (2010), o sentido vai ser muitas vezes localizado no som: “Essa fusão arbitrária das 

palavras, rompendo a fronteira de segmentação, autoriza-nos a ler de fato naquela última palavra 

um to get her to him [para levá-la a ele] pronunciado apressadamente” (Galindo, 2010, p. 41). As

294 Podemos apontar o uso de certas formas compostas, como greygolden, num verso anterior desse mesmo poema, ou 
saltblood em “A Memory of the Players in a Mirror at Midnight”, ambos poemas de Pomes Penyeach (1927), um 
título que também contém umjogo de palavras à modajoyciana, mas nada aqui é comparável ao experimentalismo
de Ulysses.



possibilidades de exploração desse mecanismo explodem quando observamos que Joyce faz esses 

jogos em mais de uma língua (op. cit.)

Para Eco, o que Dante procura na Comédia é explicar o conceito da Santíssima Trindade, o 

que ele faz, “apresentando o conceito numa fórmula absolutamente original, ligando as ideias 

expressas no material fônico e rítmico, a tal ponto que esse material manifesta não somente o 

conceito em questão mas o sentimento de alegre contemplação que acompanha a sua compreensão” 

(Eco, 1976, p. 90). Algo semelhante poderia ser dito do Wake, na medida em que ele também liga as 

“ideias expressas no material fônico e ritmo”, manifestando um conceitojunto com o sentimento de 

sua contemplação, com a diferença de que o conceito com o qual Joyce trabalha aqui não é

ortodoxo e tradicional como a Trindade, mas uma outra (forma de ver a realidade, resumida numa

palavra como chaosmos ou collideorscape. Diz Galindo:

Porque talvez uma das mais importantes constatações que devam surgir de uma leitura 
atenta e paciente do Finnegans Wake é que a literatura vem sendo dolorosamente cega a 
todo um nível, digamos, sub-atômico da realidade que precisa igualmente ser abordado, 
mas que, para ser compreendido, precisa em primeiro lugar de uma ampliação de nossos 
universos conceituais e em segundo, e ainda mais importante, precisa de uma releitura dos 
nossos mesmos conceitos de compreensão e explicação.

Porque a posição e a velocidade das partículas sub-atômicas não podiam, afinal, 
ser calculadas pela mecânica de Newton. Elas precisaram de uma nova mecânica que, 
inclusive, determinasse com absoluto rigor que a posição e a velocidade das partículas sub
atômicas às vezes não podem ser calculadas, e nunca podem ser calculadas ao mesmo 
tempo. Elas precisaram de toda uma teoria da incerteza. Elas precisaram que a nossa idéia 
de conhecimento passasse a incluir a indeterminação. Probabilidade.
(Galindo, 2008a, p. 1, grifos do autor)

Como definimos anteriormente, uma ideia de uma consciência arquitetante do texto com 

uma noção de realidade que permeia até mesmo os menores detalhes da obra é uma característica da 

poesia. E essa noção emerge enfaticamente no 'Wake, como conclui Galindo, ao afirmar que, para no 

Wake, “essa verdade” (as coisas importantes localizadas no “canto escuro” da realidade à que 

linguagem comum não tem acesso) só pode ser “aproximada pelo caos” (ibid., p. 8). Também digna 

de menção é a presença constante do mito e do sonho ao longo de todo o texto, daí que uma figura 

como Joseph Campbell295, que fez carreira como um estudioso da religião comparada, ainda que

com um viés mais pop do que acadêmico, tenha iniciado sua carreira a partir de uma análise da

obra, seu A Skeleton Key to Finnegans Wake. Na literatura moderna, o mito e o sonho tendem a ser 

território da poesia, enquanto a vida comercial cotidiana é explorada pela prosa romanesca realista -  

é certo, no entanto, que esse aspecto da vida não deixa de ter sua presença no livro, que começa sua 

exploração do caráter noturno da humanidade a partir do contexto doméstico de uma família nuclear 

pequeno-burguesa, mas parece deixar essa dimensão literalmente em segundo plano.

295 Aproveitando a menção a Campbell, o seu lema pessoal, “follow your bliss”,já  foi comparado às ideias da Thelema 
de autenticidade, como exploramos no capítulo anterior.



E, mais, essa forma de ver as coisas evoca uma perspectiva mística -  mas um misticismo, 

como diz Scholem de Whitman e Rimbaud, que é desvinculado da ortodoxia religiosa, por mais que 

a base da criação de Joyce, como a de Rimbaud, tenha sido católica. Talvez não por acaso, essas 

ideias nos aproximem, mais uma vez, de um “budismo secular”, como o levado ao Ocidente no 

final do século XIX, como vimos296. Stephen Batchelor, um dos principais representantes dessa 

forma de budismo na contemporaneidade, diz algumas coisas sobre essa perspectiva, na qual se 

pode observar a fluidez e o vazio de todas as coisas. Batchelor começa sua reflexão com um 

exercício de ontologia: em que ponto uma caneta, por exemplo, ainda pode ser descrita pela palavra 

“caneta”? Ela continua uma caneta quando tiramos sua tampa, mas ninguém diria que as partes 

individuais separadas são uma caneta (Batchelor, 1997, p. 75). A entidade “caneta” só existe porque 

certas linhas foram traçadas que circunscrevem a matéria, e essas linhas só existem na mente, que, 

por sua vez, utiliza a linguagem para descrevê-la. Isso vale para todos os objetos, e diz Batchelor, 

agarrar-nos à identidade das coisas, como se fossem fixas e separadas, é “uma precondição para a 

angústia”, e a perspectiva do devir, portanto, seria mais saudável do que a do ser. A partir disso, ele 

conclui:

Whatever emerges in this way is devoid of an intrinsic identity; in other words, things are 
empty. They are not as opaque and solid as they seem; they are transparent and fluid, They 
are not as singular and straightforward as they seem: they are complex and ambiguous. 
They are not only defined by philosophy, Science, and religion: they are evoked through the 
play of allusions, paradoxes, and jokes. They cannot be pinned down with certainty: they 
trigger perplexity, amazement, and doubt.
(ibid., pp. 77-8)

“Umjogo de alusões, paradoxos e piadas”: que expressão é mais adequada do que essa para 

definir a linguagem do 'Wake? Melhor talvez do que qualquer outra obra literária, ele é capaz de 

representar essa perspectiva fluida sobre as coisas, na medida em que nada nunca é uma coisa só, 

mas múltiplas coisas, por vezes opostas (pensemos, por exemplo, na palavra phoenish da página 4), 

ao mesmo tempo. Identidades se sobrepõem -  uma mulher pode ser a matriarca de família, mas 

também uma deusa invocada em prece, uma árvore que perde as folhas e um rio que corre para o

mar, que é o Liffey em específico, mas também todos os rios, no que eles representam -, e mesmo

as ações são ambíguas. E relevante ainda que parte disso talvez não seja uma coincidência: a 

presença do sânscrito e do imaginário hindu e budista, tanto quanto era acessível a um europeu 

como Joyce à época, é significativa, como aponta Szczepanik (2014). Isso não significa que Joyce, 

ao começar a escrever o 'Wake, planejava criar um grande poema budista, mas, dentre todas as 

referências incluídas nele, esta, em especial, não deve ser menosprezada.

296 Para dar os devidos créditos, essa comparação foi uma ideia do próprio Galindo.



No entanto, seria difícil falarmos do 'Wake em termos de insuficiência ou desgaste da 

linguagem. A insuficiência nele é localizada: a linguagem diurna, comum e consciente, é 

inadequada para tratar dos temas da noite -  em termos joycianos, poderíamos entender a insistência 

no lugar-comum da insuficiência da linguagem para dar conta do que é “importante de verdade”, o 

que Ionesco chamou de “a verdade viva”, como uma valorização da parte dos poetas daquilo que é 

“noturno”, obscuro, mítico, ctônico e inconsciente, o que certamente faz sentido, considerando tudo 

que vimos, e Joyce parece tomar essa guinada rumo ao escuro apenas após aparentemente esgotar o 

mundo diurno. Não deixa de haver uma consciência galileana nisso, portanto, de que esse é um 

heterodiscurso dentre outros possíveis,já explorados. Tampouco podemos falar em uma tentativa de 

purificação da linguagem ou um ágon no qual a derrota significaria uma tendência ao silêncio. O 

silêncio -  sobretudo aquele silêncio beckettiano do nada, da privação e da impotência -, podemos 

dizer, não faz parte do Wake: mesmo quando ele se encerra, dissolvendo-se nos sons insubstanciais 

de “A way a lone a last a loved a long the”, a última frase do livro, que prenunciaria o retorno ao 

silêncio do fim inevitável de toda obra literária, esse the deságua novamente no riverrun, sem 

maiúsculas, do início do livro, levando-a a recomeçar. Em vez da insuficiência e do seu lamento, 

temos um transbordamento de linguagem, a celebração do “panaroma of ali flores of speech”, e a 

mistura em vez da purificação, conforme todas as línguas de que Joyce tinha algum conhecimento, 

todas as culturas, todas as referências que chegaram a ele foram sendo incluídas na obra. Se há 

alguma “pureza”, e talvez pudéssemos falar nesses termos apenas na medida em que um estilo 

wakiano é prontamente reconhecível e imitável297, ela é a pureza resultante de um processo 

alquímico, através do qual essa mistura de discursos é combinada à violação da linguagem, tornada 

incomunicável, que gera essa fusão, assim como a fusão das palavras chaos e cosmos produz 

chaosmos.

Como comenta Galindo (2010), uma análise bakhtiniana do 'Wake nos traz de volta para o 

universo romanesco, mas não é só isso: antecipando o nosso movimento agora298, Galindo afirma o 

seguinte: “compreendo que Joyce, que já executara uma espécie de potencialização infinita da 

forma romanesca bakhtiniana no Ulysses, pode ter efetivado no 'Wake a amarração daquele contínuo 

em um laço-contínuo” (Galindo, 2010, p. 44). Isto é, o 'Wake é prosaico e poético ao mesmo tempo, 

não no sentido das obras que são poemas romancizados, mas como uma obra de algum modo

297 O fato de que Leminski utilizou uma versão brasileira do discurso wakiano, certamente inspirado pela sua tradução, 
para produzir seu Catatau, no qual o utiliza para representar mimeticamente o pensamento de Descartes chapado, é 
emblemático das possibilidades abertas pelo modo wakiano.

298 Isso vai soar como, digamos, uma tentativa de cair nas graças do orientador pela via da lisonja, com razão, e duvido 
que alguém acredite em mim, mas eu só li o artigo dele que afirma isso depois de chegar a essa mesma conclusão. É 
óbvio que a influência é palpável, via orientação e anos de convivência em sala de aula, masjuro que até o começo 
de 2018 eu ainda pensava o Wake em termos muito mais poéticos do que prosaicos. Essa nova configuração é de 
fato resultante de uma nova perspectiva sobre prosa e poesia.



situada em ambos os extremos. Partindo bakhtinianamente de uma reflexão sobre a postura do “eu” 

diante do mundo que delimita a diferença essencial entre as consciências prosaica e poética (o “eu” 

estável e bem definido, no limite solipsista, na poesia, versus a “noção fragmentada, espelhada, 

polemizada do ‘eu’” que arrisca o apagamento da personalidade, na prosa), acerca do Wake ele 

conclui:

Ao fazer com que todo o arcabouço prévio de sua cultura de referência (popular, oral, 
tradicional, comercial, jornalística, literária, mitológica, filosófica, histórica, linguística) 
não só tivesse penetração na linguagem, na voz que construía, mas pudesse efetivamente 
construí-la, ser essa voz e essa linguagem, permitiu-se a caracterização em um grau que 
jamais se admitiria em seus romances anteriores. Aquela voz como um “estilo” 
razoavelmente estável durante todo o livro e abundantemente reconhecível (a ponto mesmo 
de se tomar caricaturizável) como “singularidade”, mostra que James Joyce pode ter 
realizado no Finnegans Wake a constituição de um (e é necessário frisarmos esse “um”, já 
que ainda não atribuímos a ele a verdade da iluminação mística) “eu” que é na verdade um 
“eu” de todos os “tus” possíveis e, portanto, necessariamente, um “eu” de ninguém 
específico.

Mesmo em termos singelamente estilísticos, portanto, ele parece ter atingido a 
total obliteração da dicotomia singular-múltiplo que tão bem servia para distinguir as visões 
de mundo e de linguagem de poetas e prosadores; parece ter conseguido criar um poeta- 
ninguém, uma autoridade estilhaçada, uma voz de migalhas, um eu do mundo inteiro.
(ibid., p. 47)

Assim sendo, parece razoável compreendermos o 'Wake como não apenas um romance ou 

um poema, nem mesmo como um híbrido de meio de caminho entre os dois, mas como uma obra 

situada nos extremos romanesco e poético ao mesmo tempo. Tanto é que há a possibilidade da 

leitura contemplativa, lenta, na qual o leitor pensa as relações entre cada palavra de cada página 

com cuidado e atenção, o “leitor ideal dotado da insônia ideal”, tanto quanto a leitura por distração, 

na qual podemos abrir mão da necessidade de tentar entender e apenas fruir a exuberância e 

musicalidade do seu fluxo de linguagem, ocasionalmente nos agarrando a um ou outro sentido que 

se insinue com mais distinção em meio ao caos -  nesse caso, a leitura por distração, diferente do 

que se observa com a poesia do conceitualismo puro, se dá não pela falta, mas pelo excesso de 

atrativo.

Em nossas categorias individuais delimitadas nesta seção podemos igualmente enxergar uma 

indeterminação, e é relevante que isso ocorra com um livro tão marcado por essa característica -  é 

um sinal, acredito, de que nosso mecanismo está razoavelmente bem calibrado se ele não aponta 

para uma resposta definitiva como uma coisa ou outra. Há ineditismo, na medida em que podemos 

arriscar dizer que uma parte substancial das palavras (latu sensu) do livro provavelmente nunca foi 

dita antes, mas é preciso um ouvido atento para captar as referências que emergem distorcidas pela 

linguagem de sonho do 'Wake, como o trecho que diz “tuck up your part inher” (p. 4), um eco do 

“take up your partner” da canção irlandesa “Finnegan’s Wake”2". Quanto à categoria de

299 Segundo elenca Galindo (2010, p. 42), como consta no site “Fweet”, há referências no Wake a toda a Bíblia, a todas 
as peças de Shakespeare e a toda a obra joyciana anterior, a 128 livros modernos, 28 clássicos, 70 referências a



monolinguismo, de novo, há uma variedade de discursos convivendo no Wake, mesmo em vários 

idiomas, mas que acabaram fundidos num discurso só. E o texto é também, ao mesmo tempo, 

pessoal e impessoal, porque, apesar das preocupações mais gerais do livro com a humanidade, há 

referências à biografia de Joyce escondidas aqui e ali -  como, por exemplo, o nome de sua esposa e 

filhos na primeira página do livro, em nor avoice (Nora Joyce) e gorgios (Giorgio).

Mesmo o hermetismo, aparentemente incontestável, é um problema, porque a opacidade do 

texto não impede a sua fluidez de leitura. A dificuldade parece ser de outra natureza do que o que 

vemos, por exemplo, com o poema de Celan. Galindo traça uma distinção útil entre uma 

epistemologia literária top-down e bottom-up (Galindo 2008, pp. 2-3), que ecoa um pouco a 

diferença esboçada por Eco (1976), que vimos há pouco. Com uma postura epistemológica top- 

down, o autor codifica as coisas para que as encontremos lá, que é a definição steineriana da 

“dificuldade” da literatura clássica, na qual há um limite, ao passo que o bottom-up dá início a um 

processo ateleológico e ilimitado, o que descreve o processo de leitura do Wake. De certa forma, 

toda poesia moderna, pelo método de leitura que descrevemos, aspira a esse processo bottom-up, 

uma vez que a leitura de um poema é um outro poema que pode produzir outro poema, e assim por 

diante. Mas na poesia há um elemento top-down ainda: é provável que Celan, no poema que vimos, 

tivesse em mente certos significados específicos ligados à palavra “neve” (Schnee), como a dureza 

do inverno, a morte da vegetação, etc., e, não, por exemplo, um imaginário de filmes de Natal e 

comerciais da Coca-Cola. Uma interpretação que seguisse por esse viés estaria equivocada, é claro, 

e só seria possível como a “desleitura” deliberada (misreading) que indica o processo de clinamen 

bloomiano. Há elementos top-down ainda no Wake, coisas que Joyce “escondeu” lá para as 

encontramos -  afinal ninguém diria que a presença das tais “palavras-trovão” não está lá por um 

motivo -, mas a linha entre o que podemos pressupor que ele queria que encontrássemos e o que 

parece ser um achado de nossa leitura é muitíssimo mais tênue. Essa leitura natalina que não cabe 

em Celan seria bem-vinda no Wake, por exemplo, porque, mais uma vez, esse processo não tem 

limite, uma vez iniciado. De resto, é importante ressaltar que o hermetismo, ironicamente, se levado 

ao seu ponto máximo, como é o caso da língua secreta de Stefan George, acaba impedindo a leitura 

bottom-up, pelo fato de que o leitor não tem aonde se agarrar -  o contrário do que vemos com o 

Wake, no qual há coisas demais para nos atermos.

Podemos concluir, portanto, que uma representação do 'Wake dentro do espectro prosa- 

poesia que viemos descrevendo produziria o equivalente a uma dessas figuras topológicas como a

jogos infantis, 243 parlendas, 855 frases feitas e ditados, 218 provérbios, 1575 canções populares, 87 idiomas 
diferentes e 24jomais e revistas.



fita de Mobius ou a garrafa de Klein. Como dito, no entanto, é relevante e positivo que o modelo 

seja quebrado pelo que é um dos casos mais extremos da história da literatura.

7. A eulogia da visão adâmica da linguagem

E hora de recapitularmos, pela última vez agora, o caminho que viemos trilhando. Nos 

capítulos anteriores observamos os processos de desencantamento e reencantamento do mundo 

refletidos na linguagem, bem como o papel da escrita tipográfica nisso e do mundo que possibilitou 

e foi possibilitado por ela, que se traduziram na percepção da impotência e insuficiência da 

linguagem. Essa percepção, por sua vez, que começa a aparecer aqui e ali, até se consolidar no final 

do século XIX, alimentando uma parte considerável (ainda que não total) da poesia moderna. A 

emergência de um novo modo de se ler poesia como reflexo das transformações pelas quais a poesia 

passou, tornando-se mais intensa e difícil, como vimos, levou a um novo tipo de relação com o 

texto, uma ressignificação do poético que, combinada com a romancização dos gêneros que é típica 

de épocas de ascensão da prosa literária, implicou a possibilidade de uma poesia que, por mais 

prosaica que possa vir a ser, continua sendo poesia -  mas composta a partir de uma outra 

perspectiva sobre a linguagem, uma perspectiva que, no geral, nos soa mais desejável, porque 

condiz melhor com a realidade, tal como compreendida pela linguística, sem a necessidade de 

postularmos uma visão encantada do mundo. Que o limite do prosaico aponte para além do literário, 

para uma realização da ideia de Benjamin da fruição da arte pela distração foi uma descoberta 

interessante e surpreendente, por mais que talvez fosse previsível pelo nosso aparato teórico.

Ao longo de todo este capítulo viemos expondo uma outra forma de ver a linguagem, 

questionando essa visão poética adâmica, já devidamente contextualizada. Ao explorarmos a 

possibilidade da poesia prosaica, com suas diversas nuances, observamos como poemas modernos 

que não se encaixavam no modelo da visão poética adâmica passam a ser contemplados -  e, de fato, 

as possibilidades da poesia prosaica nos parecem bastante promissoras, tanto pela dimensão ética 

quanto pela sua relativa inesgotabilidade, considerando como sua matéria-prima é a abundante 

linguagem perfunctória e “descartável” do cotidiano. A balança no geral parece pender para a prosa, 

e, se eu fosse arriscar uma previsão, diria que a poesia prosaica há de se tornar mais popular 

conforme os poetas descobrem as suas possibilidades. Nesse momento final do capítulo, porém, eu 

gostaria de reavaliar agora, em retrospecto, as conquistas da visão adâmica da linguagem e sua 

poesia resultante.



Pensemos na questão da originalidade, por exemplo: talvez fosse um exagero atribuir a sua 

ascensão apenas à poesia que emerge no final do século XVIII (há outros fatores em jogo, como 

vimos, no tocante à emergência de uma sociedade letrada), mas é fato que ela vinga na 

originalidade e a promove. O sucesso é tanto, inclusive, que a tendência é não questionarmos o 

valor positivo do que é original -  ou, pelo menos, o valor negativo de sua ausência. Há obras 

originais cujo valor não é reconhecido, mas tudo que é percebido como derivativo se torna um alvo 

para essa crítica baseada na originalidade, o que é estranho, dado o quanto essa lógica é recente. 

Perloff, ao defender o tipo de poética que descrevemos como prosaica, precisa enfatizar que há 

algum valor numa poesia que não é original -  o que demonstra a força, a Vontade de Poder, dessa 

poesia calcada na visão adâmica. E, mesmo nesse caso do conceitualismo, como já demonstramos 

em outro momento (Scandolara, 2014), até nele há originalidade. A ideia da obra -  “vamos escrever 

um livro formado apenas de relatórios de trânsito ou registrando todos os movimentos do corpo” -  

precisa ser original, e acredito que ainda não chegamos num ponto de distanciamento irônico que 

leve um poeta ao absurdo de reescrever uma obra como Traffic. Um gesto desses seria uma 

provocação tão óbvia quanto o poeta do livro em branco do filme Orfeu (1950), de Jean Cocteau.

Mas parece haver uma verdade mais profunda nisso, o que aponta para o problema do 

“desgaste” da linguagem. Para voltarmos ao tema da cultura pop, a reprodução mecânica implica 

estarmos expostos constantemente a obras de arte (de todos os gêneros artísticos), o que, por sua 

vez, faz com que jamais possamos ter a experiência de ouvir uma música como “Born to be wild”, 

do Steppenwolf, por exemplo, sem pensarmos em todos os filmes e seriados que a utilizaram (com 

frequência de forma paródica) como trilha sonora, geralmente para cenas em que alguém anda de 

moto, desde Easy Rider (1969). E muito provável que qualquer um que esteja lendo esta tese agora 

conheça a música, mesmo sem nunca tê-la colocado para tocar, e a própria ideia de sentar para ouvir 

“Born to be wild” parece absurda ou, no caso de colocá-la para ouvir no carro ou enquanto anda de 

moto, clichê e autoparódica. Apenas alguém como o homem descrito por Achebe que recolhia 

qualquer item com coisas escritas, incluindo embalagens, poderia ter essa experiência. Como 

comenta Nick Murray, num texto para o New York Times, algo semelhante aconteceu com a canção 

“Hallelujah”, de Leonard Cohen, como fica bastante claro no título do artigo -  “How Pop Culture 

Wore OutLeonard Cohen’s ‘Hallelujah’”. DizMurray:

Leonard Cohen’s ballad “Hallelujah” has become so inescapable that the songwriter once 
asked for a break from his own track. “I think it’s a good song, but too many people sing 
it,” he told The Guardian in 2009, agreeing with a critic for The New York Times who 
asked for a moratorium on “Hallelujah” in movies. (...)

But “Hallelujah” is most familiar from film and TV, where it has soundtracked 
dozens of deaths and breakups, and been belted in too many singing competitions to count. 
Because it telegraphs emotion — both mournful and hopeful — and involves some vocal



acrobatics, it has become shorthand for Big Emotional Moment and employed by 
performers looking to stamp themselves with authenticity.
(Murray, 2016)

E então ele prossegue listando os vários artistas, filmes/seriados e competições de música e 

dança que utilizaram a canção de Cohen. Depois de a ouvirmos no filme Shrek e no programa 

Dancing -with the stars, é certo que algo da “sacralidade” da música (ou, ironicamente, sua 

autenticidade, como é o termo usado no trecho) parece ter se perdido. Não importa o quanto 

mudemos de perspectiva racionalmente, o quanto compreendamos que a originalidade é um valor 

recente na história, a sensação de desgaste permanece. Como com a discussão da existência ou não 

da aura (cap. 3, seção 2), isso é um problema mais amplo para a teoria da fruição estética na 

modernidade, para além das nossas preocupações aqui. Em todo caso, fica esse problema da relação 

entre repetição (promovida pela reprodução mecânica), desgaste e originalidade.

Ainda em se tratando dessa mecanização do mundo, em que tudo se toma mais 

automatizado e otimizado em prol da razão instrumental (que, por sua vez, é colocada a serviço da 

expansão do capital), também é difícil não concordarmos com os poetas adâmicos e defensores da 

autenticidade diante dos avanços dos últimos anos, que vêm borrando as distinções burguesas entre 

as nossas facetas públicas e privadas. A publicidade hoje está muito mais avançada do que era no 

século XIX e mais ubíqua e agressiva. Desde o fenômeno da publicidade direcionada online e dos 

escândalos das vendas de dados por grandes companhias de redes sociais até o fato de que nós 

próprios precisamos nos tornar publicitários e darmos golpes de marketing em nossa busca pela 

atenção alheia, os problemas das máscaras, da manipulação, de o que é o nosso “eu” verdadeiro e da 

intrusão da tecnologia na formação de nossa individualidade e na opinião coletiva vêm se sugerindo 

de forma pungente. A ideia bakhtiniana da formação de nosso discurso a partir do discurso alheio 

passa a soar menos benigna quando esses discursos alheios são formados de maneira otimizada por 

instituições poderosas e com seus próprios interesses que não contemplam o nosso bem-estar 

enquanto indivíduos. Sob essa ótica, a recusa à razão instrumental promovida pela poesia 

(lembrando que o poético aqui é definido como tudo que é lido segundo o modelo descrito na seção 

4) pode soar preferível, inclusive, à prosa, já instrumentalizada para a produção da indústria cultural 

considerada inautêntica. Porque a poesia concebeu uma outra forma de se relacionar com textos e 

mesmo de pensar, uma forma ateleológica e cujo mecanismo é mais associativo do que racional, ela 

tem o mérito de oferecer pelo menos um vislumbre de uma alternativa à realidade como 

concretizada pela história.

E mais uma vez impressionante como os poetas da visão adâmica foram capazes de utilizar 

esses conceitos, ambos também muito bem-sucedidos, como ponto de partida para criarem a



mitologia moderna em tomo da poesia, de fato reinventando o poeta e perpetuando-o pela pura 

força carismática, ou Vontade de Poder, de sua poesia. Que a visão adâmica esteja errada, de um 

ponto de vista factual, porque o problema diz mais respeito a uma percepção subjetiva resultante de 

uma mudança histórica do que à natureza da linguagem, não afeta o poder dessa ideia da poesia. 

Pelo contrário, quanto mais essa visão se espiritualiza, quanto mais ela realiza esse apelo ao 

misticismo que está em seu cerne, mais forte ela se toma, porque a questão passa a ser menos uma 

linguagem desgastada e mais um indivíduo desgastado pela vida mecanicizada, esvaído de mana, 

carisma ou qualquer outra forma de poder espiritual, criador e imaginativo, e que precisa ser 

restaurado por um novo contato com a vida, que, acredita-se, a poesia poderia promover. Nesse 

sentido, ela não é mais ou menos errônea do que qualquer outra ideia de espiritualidade, ainda que 

mais difusa do que se observa com as tradições exegéticas abraâmicas. Esse caráter espiritual 

também lhe confere um papel importante no processo de reação ao desencantamento do mundo, que 

tem elos íntimos com sua mecanização.

Mas, como com qualquer perspectiva espiritual, sua aplicação literal ao mundo é 

problemática. Como vimos no caso de Gessen, quando partimos dessas premissas -  que parecem se 

sugerir com facilidade para profissionais da linguagem com menos contato com as ciências 

linguísticas -  para uma análise de um discurso político, a visão adâmica é incapaz de identificar as 

razões por trás do problema apresentado e sugerir medidas adequadas, porque sua preocupação, 

como vimos, é entre o indivíduo e a palavra, ignorando a dimensão social da linguagem. Mais uma 

vez - e e u  insisto em bater nessa tecla -  o problema é menos o lado esotérico do discurso poético e 

mais o quanto de misticismo e esoterismo acaba sendo importado de forma clandestina quando essa 

perspectiva é adotada, como observamos com o caso do whorfianismo e mesmo com o 

politicamente correto. Não é por acaso que alguns poetas tantas vezes desde o século XIX vieram se 

alinhando ao discurso esotérico, desde a presença de Swedenborg no simbolismo francês até as 

práticas de ocultismo real de Yeats e Pessoa e o neo-xamanismo de Piva.

Se há uma verdade, portanto, na ideia de que a linguagem se desgasta até ficar um abismo 

entre as palavras e as coisas, essa seria uma verdade poética, como a de que a fama é uma abelha ou 

que a esperança é uma coisa emplumada. E, via de regra, é uma péssima ideia interpretar verdades 

poéticas num sentido literal, como se fosse possível guardar a esperança na gaiola e alimentá-la com 

alpiste. Esse princípio parece valer também para o desgaste e a insuficiência da linguagem, na 

medida em que o conceito encerra em si as ansiedades da modernidade que viemos discutindo.

No mais, na medida em que por “dar conta das coisas” compreendemos criar com palavras 

um efeito sobre a consciência análogo ao da experiência a que essas palavras se referem, um



processo de transmissão de conteúdo de uma interioridade a outra300, é preciso lembrar que afirmar 

a insuficiência da linguagem tornou-se também um clichê', dizer “não tenho palavras”, “a linguagem 

não dá conta”, não é uma novidade (como espero ter demonstrado com os exemplos do primeiro 

capítulo), e o sentimento é comum o suficiente para que essas expressões tenham se tomado 

comunicáveis, em parte porque essa não é uma função da linguagem. E isso, ironicamente, prova o 

contrário do que é dito, porque, pelo menos em seu aspecto social, não metafísico, a linguagem 

acaba, sim, dando conta de realizar, nesse processo, o que lhe é exigido, dentro de expectativas 

razoáveis (pensemos de novo em Wittgenstein). Afinal, se o poeta conseguisse dar conta das coisas, 

se o “we should have sent a poet” fosse uma realidade, ser poeta acabaria sendo um trabalho, uma 

forma de entretenimento. Os poetas se sabotaram ao determinarem para si um objetivo que não 

podia ser realizado, que só poderia resultar em “destroços”, “fracasso calculado”, talvez porque 

compreendessem, em algum grau, que o sucesso, comojá comentamos, seria indesejável. Mesmo o 

sucesso obtido, a transmissão real de conteúdos não linguísticos, é, como só pode ser, anárquica, 

livre, inexata. O que a poesia moderna vai fazer, como podemos concluir após tudo que vimos, vai 

ser uma outra coisa, mesmo enquanto parte desse princípio, numa tentativa de resguardar o que há 

de humano que se vê ameaçado diante da marcha do progresso, da razão instrumental e do 

desencantamento.

300 Talvez fosse relevante apontarmos ainda que o próprio conceito de telepatia, de transmissão de pensamento, emerge 
nesse contexto, e a palavra é um neologismo de autoria de Frederic W. H. Meyers, membro -  o que não há de 
surpreender ninguém -  da Society for Psychical Research.



N e s a h  e  H o d : C o n s id e r a ç õ e s  F in a is

Não há piedade nos signos /  e nem no amor: o ser /  é

excessivamente lúcido /  e a palavra é densa e nos

fere. / /  (Todapalavra é crueldade)

Orides Fontela

Pelo bem da paciência dos leitores, não vamos encerrar com uma recapitulação maior.

Acredito que as principais conclusões às quais poderíamos chegar ao longo deste estudo foram

alcançadas em seus devidos capítulos, criando sempre a plataforma sobre a qual o capítulo seguinte 

viria a ser construído. Esperamos que os detalhes em que nossa argumentação entrou não tenham 

obscurecido a visão mais ampla do seu movimento geral, que parte da constatação da difusão da 

percepção da insuficiência da linguagem para compreendê-la como resultante das mudanças sociais 

da Europa301 do século XIX, que também contribuíram para modificar a poesia ao lhe somarem o 

elemento da autenticidade. Assim podemos compreender a poesia moderna como o resultado dessa 

percepção de insuficiência somada à mudança do papel do poeta e alimentada pelo processo de 

desencantamento do mundo e triunfo da razão instrumental, o que enquadra muito da poesia, pelo 

menos nesse momento finissecular inicial, como parte de uma resistência e de uma corrente de 

reencantamento que, como efeito colateral, aproximou a poesia do esoterismo. No entanto, o modo 

poético criado nesse processo (que, mais do que tudo, é um modo de leitura) é independente das 

suas raízes na insuficiência da linguagem, o que possibilita, inclusive, formas prosaicas de poesia.

Mas e agora?

Assim como faz Steiner, como vimos, eu gostaria de concluir com um retorno ao misticismo 

judaico. Uma distinção importante feita no capítulo anterior, de raiz bakhtiniana, é a da diferença 

entre uma postura prosaica e uma postura poética na modernidade. O poético, como vimos, costuma 

girar em torno de uma experiência tão única, poderosa e intensa que “quebra” a linguagem; já o 

prosaico opera através das pequenas, mas constantes, alterações na consciência. O poético, em sua

301 Uma questão que foi trazida à tona durante a defesa convém ser mencionada aqui, neste momento de encerramento: 
há uma ênfase inegavelmente europeia neste trabalho, o que devemos reconhecer como um ponto passível de 
críticas, haja vista que a academia nos últimos anos tem se voltado, muito produtivamente, para outras perspectivas, 
evidenciando o que poderiam ser certas lacunas no trabalho. No entanto, em defesa dessa abordagem, para além do 
mea culpa pessoal, convém destacar que o problema do conceito da insuficiência da linguagem está ligado às 
mudanças sociais do fenômeno que é compreendido como “a modernidade”, cujos impactos mais diretos foram 
sentidos primeiro no mundo europeu. Como esperamos ter demonstrado, a insuficiência, que casa tão bem com o 
decadentismo oitocentista, é um desses impactos -  e isso nos aponta de novo para o argumento de que o melhor 
seria abrirmos mão desse conceito mórbido (pelo menos fora do universo do misticismo estrito), inclusive talvez 
como uma estratégia de descolonização.



visão adâmica, enxerga falhas na linguagem, exigindo dela coisas que ela não pode dar e dobrando- 

a à sua vontade quando a julga insuficiente, enquanto o prosaico trabalha com o que tem à mão. 

Como diz o poema de Sandmann, o prosador tortura o leitor dias e páginas a fio, enquanto o poeta o 

fulmina com um tiro só.

Essa distinção encontra um paralelo curioso entre duas Sefirót da Arvore da Vida da Cabala, 

pelo menos em uma das interpretações dadas a elas. Como explicamos, as Sefirót são, de forma

muito resumida, as bases metafísicas da realidade, a partir das quais flui o poder criador divino, e,

ao mesmo tempo, características abstratas -  como Hesed e Geburah, “misericórdia” e “severidade”. 

Nesah e Hod são um caso mais complicado, porque constam entre as Sefirót inferiores, tanto que, 

diz Dennis (2014, p. 184), Nesah é a que menos tem literatura a seu respeito. Diferente de Hesed e 

Geburah, não é autoexplicativo o sentido de seus nomes, nem o porquê de formarem um par. Nesah 

significa “Eternidade”, e Hod, “Esplendor”, e ambas estão ligadas à prática do profetismo. No 

esquema antropomórfico, equivalem às duas pernas. Mas o que isso tudo quer dizer?

Na interpretação do rabbi Jay Michaelson, que se baseia no pensamento chassídico e na obra 

de Moisés Cordovero, ambas as Sefirót se relacionam à percepção do tempo, repousando a 

diferença no fato de que Nesah diz respeito à sua percepção horizontal, daí a ideia de eternidade, e 

Hod, vertical, como a eternidade condensada num único momento de luz intensa, de esplendor:

Netzach means “eternity;” it is the aspect of revelation which stretches horizontally for all 
time, and the attribute of endurance within the Divine — in the sense both of “God’s mercy 
endures forever” and the more common usage of endurance through difficult times. Hod, its 
complement, means “splendor.” It is the aspect of revelation which exists vertically, as a 
peak experience, or contact with that which is transcendence. It is the source of what 
Heschel called the experience of radical amazement: the shattering encounter with the 
numinous that engenders the birth of wonder.
(Michaelson, 2018)

A persistência -versus a experiência do alumbramento radical -  o paralelo se sugere com 

naturalidade. Michaelson continua e oferece exemplos: Hod é a inspiração, Nesah, a transpiração; 

Hod são os insights, Nesah, os outros momentos, Hod são noites de paixão, Nesah, o 

relacionamento estável. Como vivemos numa “cultura popular escapista”, diz ele, na continuação, 

Nesah é vista como a rotina tediosa do cotidiano, a ser meramente suportada, enquanto Hod, em sua 

forma bastarda de diversão barata, é aquilo pelo que aguardamos ansiosamente. Daí que não seria 

um salto muito distante se compreendêssemos que Nesah é a linguagem da prosa, e Hod, da poesia. 

Mesmo a crítica à esfera de Nesah encapsulada pela rotina incorpora o valor pejorativo do adjetivo 

“prosaico” pelo senso comum.

Mas é possível ir além ainda: Kaplan entende Nesah como “Dominação”, uma postura ativa, 

e Hod como “Empatia”, a postura passiva. No tocante aos tipos de profecia, o autor distingue o



profetismo radicado em Nesah do de Hod, citando como único exemplo do primeiro caso o 

profetismo de Moisés, em que “Deus literalmente impôs Sua mensagem sobre a psiquê do profeta” 

(Kaplan, 1991, p. 70), enquanto com Hod é nas palavras do próprio profeta que a mensagem chega. 

Essas duas posturas, por sua vez, podem ser compreendidas como formas de se portar diante da 

linguagem, ou melhor, como as formas que a linguagem assume: em Nesah, a linguagem é maior 

que o autor, ela está acima do indivíduo e se impõe sobre ele, o que produz o romance, derivado da 

capacidade do romancista de se render a ela e se tomar receptivo aos vários discursos que formam a 

linguagem ou da capacidade do poeta prosaico de estar atento àquilo que poderia passar 

despercebido, como foi o caso da notícia de João Gostoso para Bandeira. Em Hod, porém, a 

linguagem se rende à autoridade do poeta/profeta.

Por que fazer essas considerações comparando a distinção poesia-prosa à de Nesah e Hod? 

Alguém impressionado com o discurso místico poderia (este parágrafo todo é hipotético, já aviso) 

procurar nele um tipo de respaldo para a distinção traçada pela nossa argumentação, i.e. como um 

discurso autoritário, validando uma conclusão racional de forma extrarracional. Afinal, as 

conclusões racionais, derivadas pela combinação de observação, lógica e costumes, podem produzir 

valores indesejáveis, niilistas e mesmo perversos, e esse contato com o que está fora da cadeia 

causal, que é o que forma a estrutura mística da Arvore da Vida, serviria para compreender certas 

conclusões (logo, certas ações) como preferíveis a outras, ancoradas no transcendental. Uma vez 

“validado” nosso discurso pelo discurso místico, seria possível ir além e extrapolar previsões: 

Nesah e Hod estão em posições descendentes, Nesah é a 7a Sefirá, e Hod, a 8a. Estaríamos, pois, 

subindo ou descendo a Arvore? Se descendo, então há uma lógica temporal aí: a 6a Sefirá, Tiffereth, 

e todas as outras anteriores, poderiam representar estágios literários pré-modernos, e assim Nesah 

seria a emergência do romance no século XVIII, e Hod, o poema moderno no XIX, com apenas 

Yesod e Malkut faltando para... para o quê? A promessa apocalíptica se insinua. Se subindo, então 

Hod viria antes de Nesah, indicando talvez que a consciência prosaica se encontra num patamar 

superior ao da poética (como o profetismo de Moisés é superior ao dos profetas posteriores), e o 

próximo passo previsto seria Tifferet, rumo a Keter, a Sefirá mais próxima de Deus, a ser 

conquistada daqui a sabe-se lá quanto tempo. Um apocalipse menos iminente.

Com essas especulações, porém, a linha do uso aceitável do misticismo já teria sido 

ultrapassada e não por pouco, como desejo demonstrar. Estamos falando de esoterismo e não mais 

de literatura. Por isso, «ão, não é esse o uso que desejamos fazer desse discurso -  até mesmo 

porque, como Michaelson aponta, há diferentes interpretações de Nesah e Hod, as mais misteriosas 

das Sefirót, inclusive interpretações contraditórias, o que complica muito o gesto de tomá-las como 

autoridade -  sendo o próprio gesto de recorrer à autoridade do misticismo um clichê indesejável.



Em vez disso, o que espero que tenha ficado claro é como, por vezes, até mesmo o que não é 

místico, o que rejeita o místico, pode ser cooptado pelo misticismo. Para quem gosta desses 

elementos místicos e lamenta sua perda na consciência prosaica, isso pode ser uma consolação. Mas 

há um outro propósito ainda.

Por que Steiner encerra seu livro com essas considerações cabalísticas? Por certo não é uma 

questão de autoridade. O próprio Steiner não é um rabbi cabalista, nem deve acreditar que, de fato, 

chegará um dia em que as palavras literalmente virão a se livrar da “servidão do sentido”. E 

evidente que o encerramento com essa nota tem um papel estético, i.e. ele fala disso porque 

misticismo é legal, porque atiça a imaginação. Mesmo que não acreditemos nessa previsão, entretê- 

la por alguns momentos, como se fosse real -  aquilo que Coleridge chamou de “suspensão de 

descrença” em sua Biographia Literaria -  é um exercício produtivo, típico do pensamento poético, 

o exercício de contemplar outras possibilidades e relações. Astre e désastre. Essas possibilidades 

não precisam ser elaboradas a cabo, nem levadas às suas últimas consequências, mas o mero ato de 

concebê-las pode ser visto como um valor por si só. E nisso há uma relação íntima entre pensar 

essas outras possibilidades da imaginação e explorar outras possibilidades de uso da linguagem, não 

contempladas por suas funções mais perfunctórias do dia a dia. Muito da poesia moderna, afinal, 

como vimos, surgiu de um desses exercícios, que imaginou que a linguagem pudesse se desgastar, 

que concebeu entre a linguagem e as coisas do mundo um abismo tão grande quanto o que existiria 

entre o mundo e o divino, que concebeu o poeta como um mago, xamã ou sacerdote. Que a 

linguagem não se comporte bem dessa forma não é necessariamente um erro dos poetas, mas de 

quem os levou a “sério” (com o atenuante de que muitos elementos do mundo moderno tomaram os 

poetas bastante persuasivos nesse quesito). Enquanto for sentida essa necessidade de imaginar 

outros usos da linguagem e da imaginação não subordinados à lógica da razão instrumental, 

podemos pressupor, o modelo da poesia moderna haverá de manter seu apelo.
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